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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 
1 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21), 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 и 
8/21),  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 
Салатић Милошу и Марији у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-211/22 од  
17.02.2022. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 и 
8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  
текући рачун Милоша Салатића, број: 
5520031755528614 код „Addiko bank“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-211/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
2 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) 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 Kњиговодственој агенцији „Дар“, 
исплата новчаних средстава у износу од 72,00 КМ  
у сврху предаје завршног рачуна за ЈЗУ „Апотека“ 
Билећа, за 2021.годину. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-232/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
3 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21) 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 Зорану Симићу, исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за штампање књиге 
афоризама „Судија свирај крај“. 
 

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: 11.02/012-216/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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4 

На основу члана 48. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени Гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 22. Уредбе 
о категоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе („Службени Гласник Републике 
Српске“ број 10/17), члана 87. Статута Општине 
Билећа („Службени Гласник Општине Билећа“, 
број 6/17) и члана 16. Одлуке о оснивању 
Општинске управе Билећа („Службени Гласник 
Општине Билећа“, број 7/17), Начелник Општине 
Билећа доноси, 

 
ПРАВИЛНИК 

о измјенама  Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Билећа 
 

Члан 1. 
 

       У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Oпштинске 
управе Билећа („Службени Гласник Општине 
Билећа“,бр.5/18,2/19,3/19,1/20,2/20,4/20,5/20,1/21 
и 7/21), у члану 14.тачка 2) Одсјека за управно-
правне послове бришу се сљедећи реферати:  

 

1) 2.8. „ Самостални стручни сарадник-

Координатор између Одјељења 

општинске управе и Начелника 

општине “, 

2) 2.14 „Виши стручни сарадник за 

послове Скупштине општине“, 

3) 2.16. „Виши стручни сарадник за 

персоналне послове“ 

       4) У истом члану у реферату 3.7 „Домар-
возач“ умјесто: г) Број извршилаца 2 (два), 
треба да стоји:  г) Број извршилаца 1 (један). 
 

Члан 2. 
 

         У члану 15. тачка 2) Одсјека за привреду 
брише се реферат: 
 

1) 2.6. „Самостални стручни сарадник за 

послове пољопривреде,водопривреде 

и риболова“ 

Члан 3. 
 

       У члану 16. тачка 2)  Одсјека за урбанизам 
брише се реферат: 
 
      1)  2.5 „Самостални стручни сарадник за 
заштиту природе“. 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном Гласнику Општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-238/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
5 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 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, „Paragraf Lex“ д.о.о. Сарајево, 
исплата новчаних средстава  у износу од 458,64 
KM  у сврху годишње претплате приступа правној 
бази података. 
 

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

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-251/22         ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
Билећа,25.02.2022.год.                            Никола Бајовић с.р. 
_______________________________________________________ 

 
6 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) 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,штампарији „Print shop“ из 
Требиња, исплата новчаних средстава  у износу 
од 1.487,07 KM  у сврху набавке  застава,диплома 
и рекламног материјала за потребе Општинске 
управе Билећа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа , из средстава 
предвиђених за  расходе по основу пријема и 
манифестација. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-254/22         ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
Билећа,25.02.2022.год.                            Никола Бајовић с.р. 
_______________________________________________________ 

 
7 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) 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 „Љекобиље“ д.о.о.Љубиње , 
исплата новчаних средстава у износу од 98,54 КМ  
у сврху набавке поклона за добитнике 
Светосавских признања. 
 

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: 11.02/012-253/22   ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 

Билећа,25.02.2022.год.                 Никола Бајовић с.р. 

_______________________________________________________ 

                           

8 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се,Салону за посебне прилике 
„Дијамант“  из Билеће, исплата новчаних 
средстава  у износу од 836,00 KM  у сврху 
плаћања трошкова ноћења гостију поводом 
обиљежавања празника Светог Саве, славе 
општине Билећа. 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-252/22         ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
Билећа,25.02.2022.год.                            Никола Бајовић с.р. 
_______________________________________________________ 
 

9 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) 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 „Л-Б Радан“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 100,00 
КМ   у сврху набавке материјала за текуће 
одржавање зграде Општинске управе Билећа. 
 

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

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-255/22         ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
Билећа,25.02.2022.год.                            Никола Бајовић с.р 

 
10 

На основу члана 145. став (2) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16 ), члана 82. став (3)  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 97/16,36/19 и 61/21 ),члана 
87. Статута општине Билећа ( „Службени гласник 
општине Билећа“,број 6/17) ,Начелник општине 
Билећа доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
о критеријумима на основу којих се утврђује 

који службеници и намјештеници у оквиру 
Општинске управе Билећа постају 

нераспоређени 
 

Члан 1. 
 

Измјеном Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста, усвојена је нова 
организацијона структура са потребним бројем 
радних мјеста и извршилаца у Општинској управи 
Билећа.Усвајањем Правилника о измјенама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста,дошло је до 
укидања појединих радних мјеста као и смањења 
броја потребних извршилаца на одређеним 
радним мјестима.Тиме је престала потреба за 
радом одређеног броја запослених лица. 
 

Члан 2. 
 

Овим Правилником утврђују се критеријуми на 
основу којих ће се спровести бодовање 
службеника и намјештеника у оквиру Општинске 
управе Билећа који стичу статус нераспоређеног 
службеника или намјештеника због смањења броја 
извршилаца на појединим радним мјестима. 
 

Члан 3. 
 

У циљу примјене ових критеријума Начелник ће 
објавити на огласној табли Општинске управе 
Билећа радна мјеста на којима је дошло до 
смањења потребног броја извршилаца. 
 
 
 
 

Члан 4. 
 

Критеријуми на основу којих се утврђује који 
службеници или намјештеници стичу статус 
нераспоређеног су: 

1) Укупан радни стаж, 

- За сваку пуну годину укупног радног 

стажа.......................................0,5 бода, 

- За сваку годину радног стажа код 

послодавца.................................1 бод, 

Дужина радног стажа доставиће се закључно са 
даном достављања позива за доставу докумената 
запосленим на радним мјестима гдје је дошло до 
смањења броја извршилаца,а укупан радни стаж 
рачунаће се тако да се радни стаж у трајању 
дужем од 6 мјесеци рачуна као пуна 
година.Бодови из тачке 1. алинеја 1. и 2. се 
сабирају. 
 

2) Старост радника: 

- До 30 година................................1 бод, 

- Од 30-40 година..................1,5 бодова, 

- Од 40-50 година.........................2 бода, 

- Од 50-60 година..................2,5 бодова, 

- Од 60 и више година ................2 бода. 

 

3) Радни допринос и досадашњи рад на 

систематизованом радном мјесту, 

            - Под радним доприносом и досадашњим 
радом на систематизованом радном мјесту 
подразумјевају се сложеност послова, 
самосталност у раду, одговорност, пословна 
комуникација, број ријешених предмета на 
годишњем нивоу, брзина рјешавања предмета, 
број потврђених предмета у другостепеном 
поступку, припремљен и реализован број 
предмета, број извршених прегледа и наложених 
мјера и други мјерљиви параметри везани за 
поједине послове и задатке,а тако да се сваком 
запосленом додјељује од 1 до 5 бодова. 

 

4) Обавезе издржавања: 

- За сваку издржавану особу ......1 бод, 

- Родитељ теже хендикепираног 

дјетета ......................................3 бода 

Бовање по једном основу из тачке 4. не искључује 
бодовање по другом основу ове тачке. 

5) Инвалидитет: 

- Тјелесно оштећење до 50℅ .....1 бод, 

- Тјелесно оштећење од 51-

80℅............................................2 бода, 

- Тјелесно оштећење од 81-100℅ 

....................................................3 бода, 
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- Инвалидност до 50℅ ..................1 бод, 

- Инвалидност од 51-70℅ ..........2 бода, 

- Инвалидност од 71-100℅ ........3 бода. 

У случају када службеник или намјештеник 
оствари више од једног основа за бодовање из 
ове тачке,бодовање се врши према критеријуму 
који је повољнији за радника. 
 

Члан 5. 
 

Уколико се након извршеног бодовања по 
наведеним критеријумима,за исто радно мјесто на 
попису службеника или намјештеника нађу лица 
са једнаким бројем бодова,предност ће имати 

1. Лице које има статус породице погинулог 

борца,затим 

2. Ратни војни инвалиди према 

категоризацији ( у случају исте категорије 

предност има РВИ са дужим временом 

ангажовања у оружаним снагама) и 

3. Борци ВРС према категорији бораца и 

времену ангажовања. 

Члан 6. 
 

Уколико се након извршеног бодовања за исто 
радно мјесто на попису службеника или 
намјештеника са једнаким бројем бодова нађу 
лица која не припадају категорији лица 
обухваћених Законом о правима бораца,предност 
ће имати лица која остваре већи број бодова из 
члана 4. тачке 1. овог Правилника. 
Уколико се и након овог бодовања за исто радно 
мјесто службеника или намјештеника нађу лица са 
једнаким бројем бодова,бодовање ће се наставити 
према редосљеду из члана 4. овог Правилника док 
се не утврди лице које је стекло статус  
нераспоређеног службеника или намјештеника. 
 

Члан 7. 
 

Као лица која су стекла нераспоређеног утврђују 
се службеници или намјештеници који у 
проведеном поступку имају најмањи број бодова. 
 

Члан 8. 
 

Бодовање ће се вршити на основу сљедећих 
приложених докумената: 

- Укупно радно искуство се доказује 

подацима из Матичне књиге радника, 

- Старост радника се доказује Изводом 

из матичне књиге рођених или 

копијом личне карте, 

- Радни допринос се доказује актом 

Начелника одјељења за општу управу 

Билећа који ће ивршити бодовање 

радног доприноса на основу 

прописаних критеријума, 

- Број издржаваних чланова 

домаћинства и њихов статус доказује 

се: кућном листом,за чланове 

домаћинства млађе од 18 година 

Изводом из матичне књиге рођених, 

увјерење Пореске управе, Завода за 

запошљавање, Изводом из матичне 

књиге вјенчаних, статус студента 

потврдом издатом од стране 

факултета, 

- Тјелесно 

оштећење,инвалидност,доказује се 

рјешењем надлежног органа, 

- Статус борца ВРС,РВИ доказује се 

актом надлежног органа, 

- Увјерење о статусу породице 

погинулог борца издато од надлежног 

органа. 

Члан 9. 
 

(1) Поступак утврђивања нераспоређеног 

службеника или намјештеника провешће 

Комисија коју именује Начелник општине 

Билећа. 

(2) Комисију из става 1. овог члана 

сачињавају један представник 

Синдикалне организације и два запослена 

из Општинске управе Билећа. 

Члан 10. 
 

Комисија из претходног члана ће упутити позив за 
доставу докумената, којим се доказује испуњеност 
услова одређених овим критеријумима, 
запосленим на радним мјестима гдје је дошло до 
смањења броја извршилаца. 
 

Члан 11. 
 

Службеници или намјештеници дужни су да у року 
од 7 дана од дана позива доставе тражене 
документе на основу којих ће се утврдити листа 
службеника или намјештеника који стичу статус 
нераспоређеног. 
 

Члан 12. 
 

Истеком рока за прикупљање документације 
Комисија ће у у року од 3 дана провести поступак 
утврђивања листе службеника или намјештеника 
који су стекли статус нераспоређеног и сачинити 



 7 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 3                10.3.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
записник о проведеном поступку и исти доставити  
Начелнику општине Билећа. 
 

Члан 13. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-266/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.3.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
11 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), 
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 “   
, бр. 4 /11 и 8/21), Начелник општине Билећа,          
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог и сваког сљедећег дјетета 

 
I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 
Бајчетић Зорану и Бојани у износу од 700,00 КМ  
захтјев бр:11.02/012-242/22 од 23.02.2022. године, 
на име  рођења четвртог дјетета Милице Бајчетић 
рођене 17.02.2022. године у Требињу, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Бојане Бајчетић, број рачуна: 
5620088142372260 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-242/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
 
 
 
 

12 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) 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 Драгомиру Брњошу, вјештаку 
грађевинско-арх. струке, исплата новчаних 
средстава у износу од 850,00 КМ  у сврху израде 
извјештаја о процјени тржишне вриједности 
некретнине „Зграде општинске управе „ у Билећи. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
услуге вјештачења,и уплатиће се на жиро рачун 
Драгомира Брњоша, број:5621008007302139  код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-215/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
13 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21) 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 
измјенама и допунама Правилника о 
платама,накнадама и другим примањима 
запослених у  Јавној установи Центар за 
социјални рад Билећа,број:01-014.1-1/22 од 
24.02.2022. године. 
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II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-247/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,01.03.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21), 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“, бр. 4/11 и 
8/21),  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 
Радмиловић Илији и Душици у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-235/22 
од  21.02.2022. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 
8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  
текући рачун  Илије Радмиловића, број: 
5517002525228373 код „UniCredit bank“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-235/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,04.03.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
15 

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, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 

(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

         Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
израду Плана парцелације пословне 
(индустријске) зоне „Љесковац“. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  5.000,00 КМ. 
 

III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 
 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-214/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,18.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 

                                                           

 
16 

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, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку горива за потребе Општинске управе 
Билећа, Цивилне заштите и једнократних помоћи 
за 2022. годину. 
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II 

 
Процијењена вриједност предмета 

набавке износи: 5.200,00 КМ. 
 

III 
 

Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за материјалне трошкове и 
једнократне помоћи.          

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 11.02/012-239/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.02.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
                                                           

 
17 

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, 36/19 и 
61/21) 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 
чишћење депоније чврстог отпада у 2022. години. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  5.500,00 КМ. 

 
III 
 

         Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за текуће 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: 11.02/012-256/22        ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
                                                 По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
Билећа,25.02.2022.год.                            Никола Бајовић с.р. 

__________________________________________ 
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На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,бр. 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) 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 за израду техничке документације 
главног пројекта за наставак улице Јевта 
Дедијера. 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  3.500,00 КМ. 
 

III 
 

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

IV 
 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-304/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.03.2022.год.                 Веселин Вујовић с.р 
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                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 3                10.3.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        
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