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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 39. став (2) тачка 25) 
Закона о локалној самоуправи („Службени глaсник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
50. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), чланова 59. став (1), 62, 63. 
тачка б, 65. и 66. став (2), тачка а) и б) Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.  71/12, 
52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), члана 35. 
став (2) тачка 2) и члана 86. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина Општине Билећа на XII Редовној 
сједници одржаној дана 20.06.2022. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о дугорочном задужењу Општине Билећа 

путем прве емисије обвезница 
 
I 
 

Скупштина Општине Билећа сагласна је да се 
Општина Билећа задужи емисијом обвезница на 
домаћем тржишту капитала у износу од 
4.300.000,00 КМ, на рок доспијећа од 10 (десет) 
година. 
 

II 
 

Средства прибављена путем емисије обвезница 
користиће се за исплату: 

1. Обавеза према Пореској управи 

Републике Српске у износу од 

4.200.000,00 КМ, и  

2. Обавеза према добављачима у износу од 

100.000,00 КМ 

 
У случају смањења обавеза према Пореској 
управи Републике Српске до момента 
расположивости средстава из прве емисије 
обвезница, вишак средстава за намјене из тачке 
један овог члана преусмјериће се за плаћање 
обавеза према добављачима. 

   
III 
 

Општина Билећа се задужује емисијом обвезница 
под следећим условима: 

- Износ задужења..............4.300.000,00 КМ. 

- Каматна стопа.................................до 4,2%. 

- Рок отплате..........10 година (1 година 

грејс период) 

- Отплата: Главница и камата ће се 

исплаћивати у мјесечним ануитетима,   с 

тим да ће се у првој години (12 ануитета) 

исплаћивати само камата, а након тога 

главница и припадајући дио камате 

исплаћиваће се у једнаким мјесечним 

ануитетима. 

- Обезбјеђење: У циљу обезбјеђења 

уредног плаћања обавеза по основу 

емитованих обвезница из прве емисије, 

Општина Билећа издаће 120 мјеница и 

мјенично овлашћење. 

 
IV 
 

Отплата главнице и камата по основу емисије 
обвезница ће се вршити из редовних прихода 
Буџета Општине Билећа. 
 

V 
 

Сходно члану 59. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске, Општина Билећа 
овим задужењем не прелази износ од 18% од 
остварених редовних прихода из претходне 
године. 
 

- Остварени редовни приходи у 2021. 

години износе 8.195.016 КМ. 

- Укупна задуженост Општине Билећа, на 

дан 01.06.2022. године, по цјелокупном 

неизмиреном дугу износи 3.591.079,17 

КМ, а по дугорочном дугу који подлијеже 

законском ограничењу 3.591.079,17  КМ. 

- Годишњи ануитет по дугорочним 

кредитима из подтачке 2. ове тачке, који 

подлијеже законском ограничењу у 2022. 

години, износи 864.542 КМ или 11% 

остварених редовних прихода у 

2021.години. 

 
VI 
 

Посебном Одлуком Скупштине Општине Билећа, 

утврдиће се елементи емисије хартија од 

вриједности – обвезница, у складу са Законом о 

тржишту хартија од вриједности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр.  92/06, 

34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 и 11/22) и 

другим прописима Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске. 

 
VII 

 

Овлашћује се Начелник Општине Билећа, да 
Министарству финансија Републике Српске 
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поднесе захтјев за добијање сагласности за 
задужење Општине Билећа емисијом обвезница. 
 

VIII 
 

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Билећа". 
 
Број:11.01/013-139/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
2 

На основу члана 39. став (2) тачка 25. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике  Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланова 6. и 25. став (2)  Закона о тржишту хартија 
од вриједности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 
59/13, 108/13, 04/17, 63/21 и 11/22), члана 35. став 
(2) тачка 2) и члана 86.Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа, број 6/17), 
Скупштина Општине Билећа на XII Редовној  
сједници, одржаној дана 20.06.2022. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о првој емисији обвезница јавном понудом 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се поступак прве емисије 
обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи 
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, емитента 
Општина Билећа (у даљем тексту: Емитент). 
 

Члан 2. 
 

Основни елементи емисије обвезница су: 
 
1. Пуни назив и адреса емитента:  

   Општина Билећа, Краља Александра 28,  89 
230 Билећа. 
 

2. Ознака и регистарски број у регистру 
емитената код Комисије за хартије од 
вриједности:  03-28-66/22. 
 
3. Циљеви инвестирања, начин коришћења 
средстава, очекивани ефекти: 

Средства прибављена путем емисије 
обвезница користиће се за исплату: 
 
1. Обавеза према Пореској управи Републике 

Српске у износу од 4.200.000,00 КМ,  

2. Обавеза према добављачима у износу од 

100.000,00 КМ. 

 

У случају смањења обавеза према Пореској 
управи Републике Српске до момента 
расположивости средстава из прве емисије 
обвезница, вишак средстава за намјене из 
тачке један овог члана преусмјериће се за 
плаћање обавеза према добављачима. 
 
Очекивани ефекти огледаће се у повећању 
ликвидности и финансијској консолидацији 
Емитента. 

 
4. Врста емисије:  
 

 Емисија дугорочних муниципалних обвезница 
јавном понудом. 
 

5. Редни број емисије, ознака врсте и класа 
хартија од вриједности и појединачна права 
из хартија од вриједности – CFI код: 

Прва емисија дугорочних муниципалних 
обвезница, CFI код:  DBFSBR. 
 

6. Број, номинална вриједност хартија од 
вриједности и укупна вриједност емисије:  

Првом емисијом емитује се 43.000 обвезница, 
номиналне вриједности 100,00 КМ, укупне 
номиналне вриједности емисије 4.300.000,00 КМ. 
 

7. Доспијеће, висина камате, начин и рокови 
исплате главнице и начин одређивања дана 
плаћања:  

Доспијеће емисије је 10 (десет) година од дана 
регистрације обвезница у Централном регистру 
хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем 
тексту „Централни регистар“). Каматна стопа 
износи 4,20% на годишњем нивоу. Главница и 
припадајући дио камате исплаћиваће се у 
мјесечним ануитетима (120 ануитета), на начин 
да се у првој години (12 ануитета) плаћа само 
камата (ткз. „грејс период“), а након тога, 
главница и припадајући дио камате исплаћиваће 
се у једнаким мјесечним ануитетима (108 
ануитета). Дан доспијећа главнице и камате по 
обвезници ће се рачунати од дана регистрације 
емисије обвезница у Централном регистру. 
Уколико је посљедњи предвиђени дан исплате 
ануитета из обвезница нерадни дан, исплата ће 
се вршити првог наредног радног дана. Радни 
дан је дан који је утврђен као радни дан 
Централног регистра, те комерцијалних банака 
које обављају послове платног промета у 
Републици Српској и БиХ. Емитент ће своје 
финансијске обавезе према власницима 
обвезница измиривати посредством платног 
агента – Централни регистар хартија од 
вриједности а.д. Бања Лука, са сједиштем у 
Улици Симе Шолаје 1, 78000 Бања Лука, 
уплатом на рачун за посебну намјену 
Централног регистра. Рок плаћања доспјелог 
ануитета од стране Емитента на рачун за 
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посебну намјену Централног регистра износи 10 
(десет) дана. Уплаћена средства, Централни 
Регистар ће исплатити на рачуне власника 
обвезница у року од 3 (три) радна дана од дана 
пријема средстава. Исплате власницима 
обвезница ће се вршити на њихове рачуне 
евидентиране у бази података Централног 
регистра. Даном уплате вриједности ануитета на 
рачун за посебну намјену Централног регистра 
Емитент је извршио своју обавезу исплате 
ануитета према власницима обвезница. 
 

8. Обезбјеђење:  

У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза 
по основу емитованих обвезница из прве 
емисије, Емитент ће издати 120 бланко мјеница 
и мјенично овлашћење, које ће предати 
Централном регистру, у складу са Процедурама 
у поступку обезбјеђења плаћања обавеза 
јединица локалне самоуправе као емитента по 
основу доспјелих ануитета из дужничких хартија 
од вриједности коришћењем мјенице 
(„Процедуре“), усвојеним од стране Управног 
одбора Централног регистра, бр. УО-9387/17 од 
26.07.2017. године, као и Процедурама о измјени 
и допуни Процедура у поступку обезбјеђења 
плаћања обавеза јединица локалне самоуправе 
као емитента по основу доспјелих ануитета из 
дужничких хартија од вриједности коришћењем 
мјенице, усвојеним од стране Управног одбора 
Централног регистра бр. УО-14557/17, од дана 
13.11.2017. године. 
 У случају кашњења Емитента са исплатом 
ануитета, Централни регистар је овлашћен да, у 
име и за рачун власника обвезница, неопозиво, 
безусловно, без протеста и без трошкова попуни 
и комплетира садржину мјенице и све друге 
неопходне елементе на свакој мјеници, те да 
изврши наплату са свих рачуна Емитента код 
пословних банака на посебан рачун са којег ће 
се наплаћена средства ануитета у уговореном 
року дозначити власницима обвезница. 
Централни регистар није овлашћен за наплату, 
обрачун и исплату законске затезне камате у 
мјеничном поступку пред банком, нити је 
овлашћен за предузимање других мјеничних 
радњи у поступцима пред надлежним судовима. 
У сврху остваривања права власника обвезница 
на наплату потраживања по основу доспјелог 
ануитета у судским поступцима, Емитент се 
обавезује да на захтјев власника обвезнице изда 
додатне мјенице власнику обвезница. 
 

9. Укупан број и вриједност до сада 
емитованих обвезница:  

Емитент до сада није емитоваo обвезнице. 
 

10. Износ регистрованог основног капитала:  

Емитент, као јединица локалне самоуправе, 
нема основни капитал. 

 
11. Права и ограничења права из обвезница:  

Право на поврат главнице и право на наплату 
припадајуће  камате. 
 

12. Право прече куповине:  
Емисија се врши без кориштења права прече 
куповине. 
 

13. Продајна цијена и начин њеног 
утврђивања:  

Цијена по којој купци уписују и уплаћују 
обвезнице формираће се на берзи, по методи 
континуиране јавне понуде, у складу са 
Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће 
продајни налог бити унесен по цијени од 100,00 
КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ. 
 

14. Критеријум успјешности емисије:  
Емисија се сматра успјешном ако, у року од 30 
дана,  предвиђеном за упис и уплату, буде 
уписанo и уплаћенo минимално 60% понуђених 
обвезница. 
 

15. Вријеме почетка и завршетка уписа и 
уплате:  

Дан почетка уписа и уплате обвезница биће 
утврђен у јавном позиву за упис и уплату емисије 
обвезница, који ће бити објављен на Интернет 
страници Бањалучке берзе: www.blberza.com и у 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
цијелој територији Републике Српске, у којем ће 
бити назначена мјеста на којима се Јединствени 
проспект може бесплатно добити, те адреса на 
којој се може бесплатно наручити поштом и 
Интернет адреса са које се може преузети. Упис 
и уплата ће трајати 30 дана. 
 

16. Мјесто уписа и уплате:  
Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој 
берзи, посредством овлаштених берзанских 
посредника на тржишту хартија од вриједности 
Републике Српске, у складу са радним временом 
овлаштених берзанских посредника. 
Уплате за куповину обвезница купци врше на 
рачун овлаштеног берзанског посредника на 
тржишту хартија од вриједности Републике 
Српске, посредством којег издају налог за упис 
обвезница. По реализацији куповног налога 
овлаштени берзански посредник трансферише 
износ новчаних средстава који одговара броју 
уписаних обвезница помножених са цијеном 
назначеном на налогу за упис на привремени 
намјенски рачун за депоновање уплата по 
основу куповине обвезница, отворен код једне 
од комерцијалних банака у Босни и Херцеговини. 
Подаци о банци и броју рачуна на који берзански 
посредници трансферишу уплате, биће 
објављени у Јавном позиву за упис и уплату 
емисије обвезница, а биће такође и доступни у 
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просторијама Емитента/агента емисије. 
Средство плаћања је новац, конвертибилна 
марка (КМ). 
 

17. Назнака о задржаном праву емитента на 
одустајање од јавне понуде прије истека рока 
утврђеног за њихов упис и уплату:  

Емитент задржава право на завршетак поступка 
уписа и уплате обвезница уколико емисија буде 
у цјелости уписана и уплаћена прије истека рока 
утврђеног за њихов упис и уплату. Емитент 
задржава право на одустајање од јавне понуде 
обвезница и прекид емисије прије истека рока за 
њихов упис и уплату. 
 

18. Начин и рокови поврата уплаћених 
средстава код одустајања од уписа и уплате 
или неуспјеле емисије:  

Свако лице које је уписало и уплатило обвезнице 
на основу података из Јединственог проспекта 
прије његове измјене има право да у року од 
петнаест дана од дана пријема измјена 
Јединственог проспекта откаже упис обвезница и 
затражи поврат уплаћеног износа. Уплаћени 
износ биће враћен купцу у року од три дана од 
дана пријема захтјева за поврат средстава. 
Уколико упис и уплата обвезница из прве 
емисије не буду извршени у складу са чланом 2, 
тачка 14. ове Одлуке, упис обвезница се 
поништава, а све извршене уплате биће враћене 
купцу у року од три дана од дана пријема 
рјешења Комисије за хартије од вриједности 
Републике Српске. 
 

19. Пријевремени откуп обвезница:  
Емитент може, у било које време, откупити 
обвезнице по било којој цијени на тржишту или 
на други начин, под условом да, у случају 
куповине јавном понудом, таква понуда буде 
једнако доступна свим власницима обвезница и 
да таква понуда буде у складу са законским 
одредбама. Ниједан власник обвезница није 
дужан прихватити понуду Емитента нити је 
дужан продати било који број обвезница којима 
располаже. За износ обвезница које је Емитент 
откупио прије датума исплате ануитета може се 
умањити износ неотплаћених обвезница на 
сљедећем датуму исплате ануитета по 
обвезници. 

Члан 3. 
 

Агент прве емисије обвезница Општине Билећа је 
БДД „Монет Брокер" а.д. Бања Лука. 
 

Члан 4. 
 

За провођење ове Одлуке, као и за потписивање 
свих потребних уговора (банка, Централни 
регистар, итд.) надлежан је Начелник Општине 
Билећа. 

Члан 5. 
 

Овлашћује се Начелник Општине Билећа да може 
извршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са 
евентуалним примједбама Министарства 
финансија Републике Српске, Комисије за хартије 
од вриједности Републике Српске и Централног 
регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука.  
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Билећа, а примјењиваће се од дана пријема 
Сагласности Министарства финансија Републике 
Српске на задужење путем емисије муниципалних 
обвезница Општине Билећа.  
 
Број:11.01/013-138/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 157. став (1) тачка 1) 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српскe“, број 
97/16), члана 35. став (2) тачка 23) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на XII Редовној сједници, одржаној дана 
20.06.2022.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу члана Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Радмила Граховац, разрјешава се дужности члана 
Одбора за жалбе Општинске управе општине 
Билећа, због смрти. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-140/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
4 

На основу члана 155. став (7) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16), члана 35. став (2) 
тачка 23) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 6/17), 
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Скупштина општине Билећа на XII Редовној 
сједници, одржаној дана 20.06.2022.године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању в.д. члана Одбора за жалбе 

Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Јелена Пупић, дипломирани правник, именује се 
за в.д. члана Одбора за жалбе Општинске управе 
општине Билећа. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-141/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
5 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 155. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 35. став (2) тачка 2) и 
члана 86. Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на XII Редовној сједници 
одржаној дана 20.06.2022. године,  донијела  је                                                                            
 

О Д Л У К У 
о расписивању  Јавног конкурса за избор и 
именовање једног члана Одбора за жалбе 

Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
једног члана Одбора за жалбе  Општинске управе 
општине Билећа. 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 
именовање Одбора за жалбе општине Билећа, 
прописани су Одлуком Скупштине општине 
Билећа о утврђивању услова, стандарда и 
критеријума за избор и именовање  Одбора за 
жалбе  општине Билећа. 
 

II 
 

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 једног члана 
Одбора за жалбе  Општинске управе Билећа  
објавиће се у „Службеном гласнику Републике 
Српске“  и дневном листу „Глас Српске“. 
 

III 
 

Поступак за избор  једног члана Одбора за жалбе 
Општинске управе општине Билећа који  
подразумјева контролу испуњености општих и 
посебних услова и улазни интервју,  у складу са 
утврђеним критеријумима извршиће Комисија за 
избор. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-142/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 155. став (3) Закона о 
службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16), члана 35. став (2) 
тачка 2) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 6/17), 
Скупштина општине Билећа, на XII Редовној 
сједници, одржаној дана  20.06.2022.године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за избор и 
именовање једног члана Одбора за жалбе 

Општинске управе општине Билећа 

 
I 
 

У комисију за спровођење поступка јавног 
конкурса за избор и именовање једног члана 
Одбора за жалбе Општинске управе општине 
Билећа, именују се: 

1. Радислав Уљаревић, предсједник,(листа 

стручњака), 

2. Мара Војновић, члан,(листа стручњака), 

3. Новица Самарџић, члан,(листа 

стручњака), 

4. Драгана Радмиловић, члан,(службеник 

Општинске управе), 

5. Немања Попадић, члан,(службеник 

Општинске управе). 
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II 
 

Задатак Комисије је да у складу са Законом о 
службеницма и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српскe“, број 97/16) проведе поступак 
по јавном конкурсу за избор и именовање једног 
члана Одбора за жалбе Општинске управе 
општине Билећа. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-143/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. став (2) тачка 2) и члана 
86. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број 6/17) Скупштина општине 
Билећа, на XII  Редовној сједници, одржаној дана 
20.06.2022.године,донијела је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду и финансијском 

пословању за 2021. годину Општинске борачке 
организације Билећа 

 
I  

Усваја се Извјештај о раду и финансијском 
пословању за 2021. годину Општинске борачке 
организације Билећа. 
 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-144/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. став (2) тачка 2) и члана 
86. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број 6/17) Скупштина општине 
Билећа, на XII  Редовној сједници, одржаној дана 
20.06.2022.године,донијела је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду и финансијском 

пословању за 2021. годину Општинске 
организације Црвеног крста Билећа 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду и финансијском 
пословању за 2021. годину Општинске 
организације Црвеног крста Билећа. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број:11.01/013-145/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске “ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ) 
и члана 35. став (2)  тачка 8. Статута општине 
Билећа  („Службени гласник општине Билећа“, 
број: 6/17 ), Скупштина општине на XII Редовној  
сједници одржаној дана 20.06.2022.године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Регулационог плана 

„Соларна електрана Прераца“ 
 
 
I 

Приступа се изради Регулационог плана „Соларна 
електрана Прераца“  (у даљем тексту : План ) у 
сврху изградње соларних електрана на подручју 
општине Билећа, село Прераца на 
к.п.бр.908,909,910,901,902.   
Границе простора које су обухваћене овим 
Планом одређене су у графичком дијелу овог 
Плана. 

II 
 

Простор обухвата Плана  у површини  226.811м
2
 и 

ради се о ријетко насељеном руралном подручју. 
 

III 
 

План се доноси на период од 10 година. 
 

IV 
 

Носилац Плана дужан је да приликом израде 
Плана се руководи свим важећим законским 
прописима и програмским задатаком.  
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V 
 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од дана доношења 
Одлуке. 

VI 
 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме 
Планова предати овјерен поднацрт Плана. 
Носилац припреме Плана  ће размотрити 
преднацрт на стручној расправи и размотрити 
примједбе, мишљење и сугестије на преднацрт и 
прихваћена рјешења ће уградити у нацрт Планова. 
Носилац припреме Плана  утврдиће нацрт Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на 
јавни увид. Јавни увид ће трајати 30 дана. О 
мјесту, времену и начину излагање нацрта Плана 
јавност и власници непокретности на подручју за 
које се доноси План ће се обавијестити огласом. 
Нацрт Плана  ставиће се на јавни увид у 
просторијама Одјељења за просторно уређење и 
просторијама носиоца израде Планова.  
Носилац израде Плана ће размотрити све 
примједбе, приједлоге и мишљења достављена у 
току јавног увида и о њима заузети и образложити 
свој став и тај став у писменој форми доставити 
носиоцу припреме Плана  и лицима која су 
доставила своје приједлоге, примједбе и 
мишљења. 
Став носиоца израде Плана према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи у року 30 дана од дана затварања јавног 
увида. Позив за јавну расправу ће се објавити у 
најмање једном дневном листу доступном на 
територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 
основу прихваћених приједлога, примједаба , 
мишљења достављених у току јавног увида, 
значајно разликовао од нацрта докумената, 
носилац припреме ће поново организовати јавни 
увид, који се може спроводити највише два пута.  
 

VII 
 

Носилац припреме Плана  по одржаној јавној 
расправи утврдиће приједлог Плана  у складу са 
закључцима са расправе, најдуже у року од 30 
дана. 
Скупштина општине Билећа дужна је да одлучи о 
приједлогу Плана  у року од 60 дана од дана 
утврђивања приједлога. 
 

VIII 
 

Средства потребна за покривање материјалних 
трошкова за израду Плана биће обезбијеђена од 
стране инвеститора „METHOD ENERGY RS“ д.о.о 
Билећа. 
 
 
 
 

IX 
 

Носилац припреме Плана  је Одјељење за 
просторно уређење, стамбено комуналне послове, 
а носилац израде Плана  биће одређен на основу 
споразума инвеститора са Општином Билећа. 
 

Х 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
Број:11.01/013-146/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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На основу члана 38. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске “ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ) 
и члана 35. став (2)  тачка 8. Статута општине 
Билећа  („Службени гласник општине Билећа“, 
број: 6/17 ), Скупштина општине на XII Редовној  
сједници одржаној 20.06. 2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о доношењу Регулационог плана „Соларни 
парк Плана“ 

 
I 
 

Доноси се Регулациони план „Соларни парк 
Плана“  (у даљем тексту : План ) у сврху изградње 
соларне електране   и прикључног далековода.  
Границе простора које су обухваћене овим 
Планом одређене су у графичком дијелу овог 
Плана. 

II 
 

Приједлог Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
Текстуални дио Плана садржи:  
 
1.УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1.1 ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ 

1.2.ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕГ РЕДА 

2.  АНАЛИТИЧКО – ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
2.1.1.Локација 
2.1.2. Природни услови 
2.1.3. Намјена површина 
2.1.4. Физичке структуре 
2.1.5. Саобраћај 
2.1.6. Водовод и канализација 
2.1.7. Електроенергетска инфраструктура 
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3.ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
4. ПРОЈЕКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА 
ПРОСТОРА 
4.1 НАМЈЕНА ПОВРШИНА 
4.2. ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА И ОПШТИ 
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
4.2.1. Објекти 
4.2.2. Саобраћај 
4.2.3. Водовод и канализација 
4.2.4. Електроенергетика- План 
4.3. ПАРЦЕЛАЦИЈА 
4.4. ГРАЂЕВИНСКЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 
4.5. ЗАШТИТА СРЕДИНЕ И ОБЛИКОВАЊЕ 
ПРОСТОРА 
5. ОДЛУКА О ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 
Графички дио садржи:  

1.. Геодетска подлога  Р 1:2500 

2.. Извод из Просторног плана  Р 1:25 00 

3. План организације простора Р 1:2500 

4. План саобраћаја  Р 1:2500 

5. План електроенергетске  Р 1:250 

6. План регулационих и грађевинских линија
 Р 1:2500 

7. План парцелације Р 1:2500 

 

III 
 

Приједлог Плана, израдило је предузеће „УНИС- 
Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту 
од пожара- Источно Сарајево“ . 
 

IV 
 

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

V 
 

О спровођењу ове Одлуке стараће се орган из 
тачке  IV ове Одлуке. 
 

VI 
 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-147/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   

 
 
 
 

11 

На основу члана 22.став (1) тачка а) 
подтачка 3) Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“,број 121/12, 46/17 и 
111/21),члана 39. став (2) тачка 12)Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 35.став (2) тачка 12) Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17),Скупштина општине 
Билећа на XII Редовној сједници одржаној 
дана 20.06. 2022.године,донијела је: 
 

ПРОГРАМ 
ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Систем заштите и спасавања је дио система 
безбједности и интегрисани облик 
управљања и организовања субјеката и снага 
система заштите и спасавања на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера у 
извршавању задатака заштите и спасавања 
људи и материјалних добара од елементарне 
непогоде и друге несреће,укључујући и мјере 
опоравка од њихових последица. 
Субјекти система заштите и спасавања 
су:грађани,удружења,професиналне и друге 
организације,привредна друштва и друга 
правна лица, органи јединица локалне 
самоуправе, републички органи самоуправе, 
Републичка управа  цивилне заштите. 
Снаге заштите и спасавања 
чине:професионалне и хитне 
службе,повјереници заштите и спасавања, 
јединице и тимови које формирају удружења 
грађана,јединице,тимови и екипе Црвеног 
крста,јединице и тимови за заштиту и 
спасавање које формирају привредна 
друштва и друга правна лица,штабови за 
ванредне ситуације,јединице и тимови 
цивилне заштите које формирају органи 
јединица локалне самоуправе,Републички 
штаб за ванредне ситуације и 
специјализоване јединице заштите и 
спасавања које формира Влада Републике 
Српске.                                                                                                       
Из напријед наведених одредби Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама, цивилна заштитa представља 
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интегришући и оперативни дио система 
заштите и спасавања,односно дио снага 
заштите и спасавања које се организују у 
јединицама локалне самоуправе(граду-
општини). 
Сходно Закону организација и дјелатности 
цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања обухвата личну,узајамну и 
колективну заштиту,мјере и 
задатке,координацију и руковођење,штабове 
за ванредне ситуације,повјернике заштите и 
спасавања,јединице и тимови цивилне 
заштите,систем осматрања,обавјештавања и 
узбуњивања,овлашћена и оспособљена 
правна лица,хуманитарне и друге 
организације оспособљене за заштиту и 
спасавање,активности које се односе на 
попуну,материјалнo oпремање, обучавање, 
оспособљавање, моблизацију и активирање 
заштите и спасавања. 
 
Законом о заштити и спасавању у 
вандредним ситуацијама(„Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 121/12, 46/17 и 111/21 
) прописана је надлежност Скупштине 
општине односно Града у доношењу 
Програма за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће. 
Програмом  за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће у 
општини Билећа, утврђују се основни циљеви 
и задаци у провођењу заштите и спасавања 
људи и материјалних добара.  
Oвим Програмом обезбеђује се 
успостављање институционалних и 
организационих услова за спровођење 
заштите у ванредним ситуацијама, 
оспособљавање снага заштите и спасавања 
за ефикасно дјеловање у ванредним 
ситуацијама, ефикасно управљање,јачање 
капацитета, размјена информација и 
ефикасна координација механизма система 
заштите и спасавања кроз стратешке области 
које су усклађене са Сендаи оквиром за 
смањење ризика од катастрофа за период 
2015-2030.године. 
Програм за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће 
садржи: 
1.Извод из Процјене угрожености општине 
Билећа од елементарне непогоде и друге 
несреће. 
2.Организацију и спровођење заштите од 
елементарних непогода и дригих несрећа. 

3.Достигнути степен заштите од 
елементарних непогода и других несрећа које 
угрожавају подручје општине. 
4.Основне циљеве,задатке и начин 
остваривања заштите и спасавања у 
општини. 
5.Дефинисање превентивних мјера. 
6.Смјернице за организовање снага и 
средстава заштите и спасавања/цивилне 
заштите. 
7.Смјернице за израду програма обучавања и 
оспособљавања структура цивилне заштите. 
8.Анализу очекиваних трошкова и извор 
финансирања. 
9.Механизме координације и смјернице за 
смањење ризика од елементарне непогоде и 
друге несреће. 
 
1. ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 
 
Процјена угрожености општине Билећа од 
елементарне непогоде и друге несреће 
заснива се на реалним процјенама могуће 
угрожености људи, територије, објеката 
инфраструктуре, привредних друштва и 
других објеката на подручју општине Билећа, 
могућности примјене мјера заштите и 
расположивих  снага за спасавање људи и 
материјалних добара у циљу отклањања 
посљедица несрећа. 
Процјена угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће садржајно 
обухвата: 
 
а)ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ОПШТИНИ БИЛЕЋА 
КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ:географски положај и 
основне карактеристике општине; 
становништво; инфраструкуру; саобраћај; 
телекомуникације; енергетску структуру 
;водоснабдјевање; привредну развијеност, 
основне индустријске гране и стање у 
области друштвеног развоја. 
 
б)ИНДЕТИФИКАЦИЈУ РИЗИКА КОЈА 
ОБУХВАТА:прикупљене информације о 
ризицима;преглед ризика на територији 
општине:поплаве,метеролошке појаве-олујни 
вјетар,киша,град,сњежне 
падавине,поледица,суша, клизишта, 
земљотрес, пожари, техничко-технолошке 
несреће, радиолошке несреће;здраствене 
ризике-заразне болести људи,животиња и 
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биљне болести, еколошке опасности, 
неексплодирана убојна срества, 
структуирање идентификваних ризика, 
преглед могућих догађаја-инцидената на 
подручју општине, преглед ризичних објеката 
на подручју општине,рањиве (угрожене групе) 
односно категорије становништва и система 
заштите и спашавања/цивилне заштите/у 
општини Билећа. 
 
в)АНАЛИЗУ РИЗИКА ОБУХВАТА:анализу 
сценарија;листу репрезатитивних ризика и 
сценарија;најгори могући сценарио;матицу 
ризика на подручју општине према 
учесталости и последицама;анализу 
капацитета;преглед капацитета општине за 
превентивно и интервентно дјеловање за 
смањење ризика од катастрофа и преглед 
интервентних капацитета општине Билећа. 
 
г)ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОБУХВАТА:приједлог 
за ниво мјера и активности општинске 
управе;приједлог за ниво мјера и активности 
Одјељења за општу управу, -Одсјека за 
цивилну заштиту и заштиту од 
пожара;приједлог за ниво мјера и активности 
за смањење ризика од метеоролошких 
појава,земљотреса,пожара,техничко-
технолошких несрећа,радиолошких 
опасности,саобраћајних несрећа,несрећа на 
води,здравствених ризика и приједлог 
превентивних и интервентних мјера. 
 
д)ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ПРИЈЕДЛОГУ 
ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ: којом су 
утврђене мјере и активности уз дефинисање 
приоритета,извршиоца,динамике 
реализације-рокова,начина финансирања и 
контролних механизама,а све у циљу 
подизања нивоа система заштите и 
спасавања/цивилне заштите на подручју 
општине. 
Од идентификованих ризика на подручју 
општине Билећа најчешћи су пожари и то-
пожари на отвореном простору који не 
изазивају веће посљедице,затим пожари у 
затвореном на стамбеним и 
пољопривредним објектима гдје долази до 
угрожавања живота у појединим 
случајевима,као и ограничених материјалних 
штета,те пожари на индустријским објектима 
који су ријетки,али изазивају велике 
материјалне штете.Годишње се на подручју 

општине Билеће евиндентира око     150     
интервенција Територијалне ватрогасно 
спасилачке јединице. 
Последњих година карактеристична је појава 
екстремно високих температура у дужем 
временском периоду,услед чега долази до 
појаве суша. 
Такође је у зимском периоду долазило и до 
екстремно ниских температура,док је појава 
обилних сњежних падавина задњих година  
врло ријетка. 
На подручју општине се дешавају и 
епидемије код људи,као и код животиња. 
Поред наведених великих ризика са 
огромним материјалним посљедицама на 
подручју општине присутни су и такозвани 
рутински ризици који се односе на 
појаве,догађаје без веће материјалне штете 
по заједницу,али могу да изазову трагичне 
посљедице односно жртве,а то 
су:саобраћајне незгоде,утапања у 
језеру,могуће експлозије у раду са опасним 
материјама. Анализом ризика и капацитета 
за супротстављање ризицима,евидентно је 
да систем заштите и спасавања/цивилне 
заштите општине може одговорити на ризике 
са ограниченим обимом и 
посљедицама,односно већини 
репрезентативних сценарија,док је за 
подизање система заштите и 
спасавања/цивилне заштите на виши ниво 
потребно предузети низ мјера и активности 
од стране свих субјеката система.Мора се 
констатовати да увезаност и координацију 
кључних субјеката приликом планирања,те 
превентивнои оперативно дјеловање треба 
побољшати јер је бављење пословима 
заштите и спасавања обавеза читавог 
друштва. 
С обзиром на величину и значај општине и 
њену перманентну изложеност ризицима-
елементрним непогодама,недовољно се 
улагало у систем заштите и 
спасавања/цивилне заштите како са нивоа 
Републике Српске када је у питању 
провођење системских мјера и активности, 
тако и са нивоа општине ради побољшања 
опремљености и обучености цивилне 
заштите. 
У дијелу Процјене који се односи на 
приједлоге за ниво мјера и активности 
дефинисане су мјере и задаци које треба 
предузети у циљу подизања нивоа система 
заштите и спасавања/цивилне заштите,а 
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донесеном Одлуком по приједлогу за ниво 
мјера и активности, поред мјера и активности 
дефинисани су: приоритети, извршиоци, 
рокови, начин финансирања и контролни 
механизми у провођењу утврђених мјера и 
активности. 
Приједлог за ниво мјера и активности и 
донешења Одлука по приједлогу за ниво 
мјера и активности из Процјене угрожености 
општине од елементарне непогоде и друге 
несреће представљали су основу за израду 
Програма за смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге несреће у 
општини Билећа. 
 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И 

ДРУГЕНЕСРЕЋЕ 
 

На подручју општине Билећа,с обзиром на 
могућу угроженост од елементарних 
непогода и других несрећа утврђених у 
Процјени угрожености и другим 
документима,припремају се,планирају и по 
потреби спроводе слиједеће мјере и задаци: 
 

-осматрање,обавјештавање и 

узбуњивање; 

-склањање људи и материјалних 

добара 

-заштита од удеса; 

-евакуација; 

-збрињавање угрожених и 

настрадалих; 

-радиолошко-хемијска и биолошка 

заштита; 

-заштита и спасавање из рушевина; 

-заштита и спасавање од поплава; 
-заштита и спасавање од пожара; 
-заштита од експлозивних срестава; 
- прва медицинска помоћ; 
-заштита и спасавање животиња и 

намјерница животињског поријекла; 
-асанација терена; 
-заштита животне средине; 
-заштита биља и биљних производа. 

Све напријед наведене мјере и задатке 
заштите и спасавања проводе надлежне 
институције,органи,привредна друштва и 
друга правна лица,свако у својој области,на 

подручју општине свакодневно као своје 
редовне дјелатности. 
Када наведени субјекти нису у стању да 
самостално извршавају послове из своје 
дјелатности,усљед ванредних прилика 
изазваних елементарним непогодама и 
другим несрећама већих размјера,онда се у 
заштиту и спасавање укључују снаге и 
средства цивилне заштите и других субјеката 
према Плану заштите од елементарне 
непогоде и друге несреће у општини 
Билећа.Када су исцрпљени локални ресурси 
сходно потребама по Плану,а у складу са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама,другим прописима и утврђеним 
процедурама,тражи се помоћ за 
ангажовањем средстава и материјалних 
добара других јединица локалне 
самоуправе,полиције РС,као и ангажовање 
Оружаних снага БиХ, те тражење 
међународне помоћи. 
За руковођење акцијама заштите и 
спасавања ЦЗ на подручју општине,те за 
обављање других послова у заштити и 
спашавању,а у складу са Законом о заштити 
и спашавању у ванредним ситуацијама, 
основан је Општински  штаб за ванредне 
ситуације као оперативно стручни орган са 
Законом утврђеним належностима. 
За предузимање непосредних мјера са 
учешћем грађана у спровођењу 
самозаштите,као и мјера заштите и 
спасавања које су од значаја за самозаштиту 
и учествовања у свим активностима цивилне 
заштите које се спроводе у акцијама заштите 
и спасавања људи и материјалних добара на 
подручју општине именовано је  95     
повјереника заштите и спасавања.Као 
оперативне снаге ради непосредног 
ангажовања на извршавању задатака 
цивилне заштите,на подручју општине 
организиовано је 6 јединица цивилне заштите 
– јединица опште намјене и 5 јединица 
цивилне заштите специјализоване намјене. 
У организацији и спровођењу заштите и 
спасавања ангажују се и институције, 
установе,привредна друштва,удружења 
грађана и друга правна лица од значаја за 
заштиту и спасавање,а која су сходно Закону 
о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама и Одлуци о одређивању 
привредних друштава и других правних лица 
на подручју општине обавезни су поступати у 
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складу са чланом 23.Закона о заштити и 
спашавању у ванредним ситуацијама. 
 
 
Прилог:  

 
Шема организације заштите и спасавања 
цивилне заштите у општини Билећа. 
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3.ДОСТИГНУТИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 

НЕСРЕЋА КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ ПОДРУЧЈЕ 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

 
  Заштита и спасавање од поплава  
Плављење Билећког поља изазивају 
подземне воде (еставеле) које су 
евидентиране на подручју Подосоја (уз 
магистрални пут Билећа-Гацко) на ширем 
локалитету Дубоки До. Поплаве се појављују 
код екстремно великих падавина, када су 
радне коте у акумулацији Билећа изнад 390 
мнв, те када је подземље у потпуности 
попуњено, а евидентан је значајан прилив 
подземних вода из правца гатачког платоа. 
Од изградње бране Гранчарево и 
формирања акумулације Билећа 
евидентирано је неколико поплава, последња 
већа   децембра- јануара 2010. године.   У 
циљу превазилажења  полава на наведеном 
подручју предвиђена је изградња 
комбинованог објекта,   отвореног канала  и 
тунела у дужини од око 2 км, који ће 
преводити воде из привремено формиране 
акумулације у акумулацију Билећа. По 
пројекту за изградњу предвиђеног канала и 
тунела држаће се под контролом подземне 
воде и воде из тунела и процјењује се да ће 
бити минималне могућности да дође до 
поплава на овом подручју. Тунел је пробијен 
а изградња канала је у току.  
 
Заштита и спасавање од пожара 
Подручје општине Билећа може бити 
угрожено од пожара услед елементарних 
непогода,техничко-техолошких несрећа 
односно људског фактора.У општини се врши 
спровођење мјера заштите од пожара сходно 
општинској одлуци о Плану заштите од 
пожара.Носилац активности односно задатка 
на гашењу пожара у општини је 
Територијална ватрогасно спасилачка  
јединица која има 27 ватрогасаца-спасилаца.  
Једница је добро опремљена и обучена за 
дјеловање у гашењу пожара, техничким 
интервенцијама приликом саобраћајних 
удеса, као и за  интервенције у другим 
елементарним непогодама.  
Јединица посједује: 11 возила ( 3 навална, 3 
комбинована, 3 ауто-цистерне и 2 возила за 
превоз), 120 напртњача, 27 одијела за улазак 
у ватру, 12 пумпи за воду ( 5 преносне и 7 

превозне ), 1 димовук, 8 изолационих 
апарата и 1 развални алат.  
За потребе гашења пожара формирана је 
специјализована јединица цивилне заштите 
за заштиту и спасавање од пожара која броји  
44    резервних припадника цивилне 
заштите.Ова јединица је опремљена са 
личном опремома напртњаче, брентаче и 
метлице за шумске пожаре достављамо 
приликом гашења пожара. 
Сваке године доноси се од стране 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
Оперативни план активности у припреми и 
спровођењу мјера заштите и спасавања од 
шумских и других пожара на отвореном 
простору у општини Билећа. 
Опремљеност и обученост је на 
задовољавајућем нивоу али је потребно још 
више улагати у опрему за гашење пожара. 
Заштита и спасавање од олујног вјетра, 
кише и града 
Олујни вјетар праћен обилном кишом и 
градом јавља се повремено у љетном 
периоду и изазива  штете на 
пољопривредним културама,штете на 
станбеним и објектима комуналне 
инфраструктуре,животне средне,а ризику 
односно повредама су изложени људи 
уколико се нађу на отвореном подручју,или 
индиректно од евентуалног рушења 
објекта.Ову метеорлошку појаву могуће је 
предвидјети,али њен интезитет,тачну ужу 
локацију и вријеме испољавања тешко је 
детаљно предвијети од стране метеорлошке 
службе.У провођењу мјера и задатака 
заштите и спасавања од олујног вјетра,кише 
и града ангажује се Одсјек  цивилне заштите 
и ЗоП-а,на праћењу времена и упућивању 
упозорења становништву о предстојећим 
непогодама путем средстава јавног 
информисања,  Служба хитне медицинске 
помоћи Дома здравља Билећа у пружању 
прве помоћи повређенима, Одјељење за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове и Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове ангажовањем надлежних  
комуналних служби у одклањању посљедица 
изазваних олујним вјетром и градом. 
Заштита и спасавање од клизишта 
У општини Билећа за сада нема појаве 
клизишта што не значи да их морамо у 
потпуности елиминисати,већ је потребно 
редовно пратити стање на терену. 
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Заштита и спасавање од сњежних 
падавина  
Појаве обилних сњежних падавина и леда 
дешавају се ријетко на подручју општине сем 
у изузетно оштрим зимама.У циљу 
благовремених припрема за зимски период 
Начелник општине  доноси „План активности  
на спровођењу мјера заштите и спасавања 
од већих  снијежних   падавина и снијега од 
интереса за општину Билећа“ као и „ План 
оперативног провођења плана заштите и 
спасавања од снијежних падавина и снијега 
на подручју општине Билећа“,који обухвата 
активности у уклањању снијега и сњежних 
наноса у зимском периоду. Носилац 
активности у градској зони је Одјељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове,а у оквиру својих надлежности и 
Одсјек за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције. У сеоским подручјима 
носилац активности је Одсјек за цивилну 
заштиту и ЗоП-а. 
Заштита и спасавање од екстремно 
високих температура и суша 
Посљедних година на подручју општине 
често су погађале суше,односно дуготрајни 
вишемјесечни периоди праћени високим 
температурама без падавина.Дуготрајни 
сушни периоди поред штете у пољупривреди 
и хидрологији узрочници су честих пожара на 
отвореном простору.Екстремно високе 
температуре утичу посебно на здравње 
старих и болесних људи,дјеце и хроничних 
болесника. Посебно су угрожена сеоска 
домаћинства због недостатка питке воде па 
Тертиторијално ватрогасно-спасилачка 
јединица врши доставу воде истим.  
Заштита и спасавање од заразних 
болести-епидемија 
Појава уобичајих заразних болести-
епидемија дешава се и на подручју наше 
општине и исте повремено изазивају и 
опасности по људе.Заразне болести код 
животиња појављују се повремено и тада 
представљају велику опасност,јер се исте 
углавном преносе и на људе.Појави заразних 
болести код људи,животиња као и биљних 
заразних болести на подручју општине 
потенцијално доприносе и елементарне 
непогоде (превелике падавине и 
суше).Постојећи здраствени и ветеринарски 
ресурси општине до сада су углавном добро 
функционисали када је у питању дјеловање 

на спречавању појаве епидемија у ванредним 
ситуацијама. 
Поред наведених елементарних непогода  на 
подручју општине присутни су и остали 
ризици који се односе на појаве,догађаје без 
веће материјалне штете за заједницу,али 
могу да изазову трагичне посљедице односно 
жртве,а упитању су саобраћајни 
удеси,утапања у језеру,експлозије у раду са 
опасним материјалима.За спасавање лица 
настрадалих у путничком саобраћају ангажују 
се екипе полиције,Службе хитне медицинске 
помоћи и Територијалне ватрогасно-
спасилачке  јединице Билећа.У 
спасавању,потрази и вађењу настрадалих 
лица из воде ангажује се јединица Опште 
намјене цивилне заштите и позива се 
ронилачка јединица из сусједних општина. 
 
Провођење мјера заштите 
На подручју општине Билећа планирају се 
мјере склањања људи,евакуација људи и 
материјалних добара,као и збрињавање 
угрожених.У Плану зашите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће 
планирани су ресурси,снаге и средства за 
извршавање наведених мјера. 
 
4.ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ,ЗАДАЦИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ЗАШТИТЕ СПАСАВАЊА У 
OПШТИНИ БИЛЕЋА 
 
Циљеви и задатци заштите и 
спашавања/цивилне заштите општине 
Билећа у наредном периоду усмјериће се на 
унапређивање организованости и 
ефикасности постојећег система,подизањем 
степена заштите људи и материјалних 
добара на виши ниво.Циљ је смањење 
ризика од елементарних непогода и других 
несрећа односно повећање нивоа заштите и 
спасавања становништва и материјалних 
добара од елементарних непогода и других 
несрећа,уз надградњу постојећих планских 
докумената уграђивањем стечених искустава 
из предходног периода и јачањем људских и 
материјалних капацитета(опремање и 
обучавање). 
Наведени циљеви оствариће се кроз:даљу 
нормативну доградњу прописа из области 
заштите и спасавања/цивилне 
заштите;примјену одговарајућих 
превентивних мјера у заштити и 
спасавању;организовањем цивилне заштите 
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и структура заштите и спасавања на новим 
основама,са јасним носиоцима 
одговорности;постизањем вишег нивоа 
опремљености и обучености снага заштите и 
спасавања;подизањем нивоа координације и 
управљања у систему као и свијести грађана 
да се укључивањем у активности на 
пословима заштите и спасавања штите 
властити животи и материјална добра и на 
тај начин квалитет живота у општини подиже 
на виши ниво.  
Остваривање наведених циљева 
реализоваће се постепено кроз провођење и 
извршавање мјера и задатака заштите и 
спасавања/цивилне заштите у програмском 
периоду од 2022. до 2026. године уз 
обезбјеђење стабилног и трајног начина 
финансирања.Основ за планирање развоја 
система заштите и спасавања,као и 
развој,обучавање и опремање структура 
цивилне заштите општине као дијела 
система заштите и спасавања јесте годишње 
планирање финансијских средстава за ту 
намјену  Буџету општине,сходно члану 
153.тачка 2) Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама: “Општина, односно 
град у Буџету планира и издваја 2% посебних 
сретстава,од којих 50% користи за 
предузимање превентивних активности,а 
50% за опремање и обуку структура заштите 
и спасавања“. 
Тежишни задаци у реализацији Програма за 
смањење ризика од елементарних непогода 
и других несрећа у општини као и начин 
остваривања биће дефинисани у годишњим 
плановима и програмима рада Одсјека 
цивилне заштите. 
Тежишни задаци у раду цивилне заштите у 
наведеном периоду огледаће се кроз:    
- Даљу доградњу нормативних аката 

цивилне заштите општине, 

 

- Доградњу и ажурирање Процјене 

угрожености,планова и програма 

цивилне заштите општине; 

 

- Доградњу личне и материјалне 

формације јединице цивилне заштите, 

 

- Провођењу мјера и задатака заштите и 

спасавања; 

 

- Обучавање и оспобљавање свих 

структура цивилне заштите; 

 

- Опремање јединице са неопходном 

опремом; 

 

- Побољшавање квалитета попуне 

јединица цивилне заштите стручним 

кадровима; 

 

- Надоградња система за узбуњивање; 

 

- Организовање и обезбјеђење 

алтернативног система веза у 

ванредним ситуацијама; 

 

- Трајно обезбјеђење магацинског 

простора за опрему цивилне заштите у 

склопу ватрогасног дома. 

Закључно са 2026. годином планира се 
заокружење средњорочног периода у коме је 
потребно систем цивилне заштите 
усавршити,доградити и прилагодити новим 
принципима заштите и спасавања, опремити 
одговарајућом опремом и савременим 
средствима према потребама и 
могућностима општине. 
 
 5. ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА  
 
Превентивне мјере и активности дефинисане 
су Приједлогом за ниво мјера и активности у 
Процјени угрожености општине од 
елементарних непогода и других 
несрећа,Скупштинском Одлуком по 
приједлогу за ниво мјера и активности из 
Процјене угрожености и Одлуком о нивоу 
превентивних мјера и активности из Плана 
заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће у општини.Основни 
стратешки циљ превентивних мјера је 
подизање нивоа превентивних капацитета на 
виши ниво у односу на постојеће стање како 
би се спријечиле и ублажиле последице од 
ризика којима је изложено подручје општине. 
Улагањем у превенцију то јест добрим 
планирањем,уређењем простора и објеката 
који су у функцији заштите и 
спасавања,успостављањем ефикасног 
система заштите и спасавања,као и 
обезбјеђењем људских и материјалних 
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капацитета за извршење задатака заштите и 
спасавања, вишеструко се смањују ризици по 
становништво,имовину,инфраструктуру,живо
тну средину и остале рањиве групе од 
елементарне непогоде и друге несреће. 
Напријед наведеним одлукама дефинисане 
су превентивне мјере и активности са 
утврђеним 
приоритетима,извршиоцима,одговорним 
лицима,роковима реализације и начина 
финансирања. 
Превентивне мјере и активности 
- Израда и доношење програма за 

смањење ризика од елементарне 

непогоде и друге несреће у општини. 

- Израда,доношење и реализација 

Годишњег плана и програма обучавања 

Штаба за ванредне ситуације,јединице 

цивилне заштите и повјереника заштите 

и спасавања. 

- Опремање цивилне заштите са личном 

опремом за заштиту и спасавање. 

- Спровести заједничку обуку 

Територијалне ватрoгасно-спасилачке  

јединице и јединице цивилне заштите 

за заштиту и спасавање од пожара. 

 
6. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
СНАГА И СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Организовање снага и средстава заштите и 
спасавања/цивилне заштите врши се на 
основу Закона и подзаконских прописа и 
аката. Ступањем на снагу Закона о заштити и 
спасавању у ванредним 
ситуацијама(„Службени гласник Републике 
Српске“бр.121/12,46/17 и 111/21 ), дефинисан 
је начин ангажовања и распоред у структуре 
цивилне заштите радно способних грађана. 
Адекватним рјешавањем питања попуне 
структура цивилне заштите,а тиме и њиховог 
ангажовања кроз законска решења у знатној 
мјери ће се побољшати функционисање 
система заштите и спасавања. 
У том правцу постоји потреба за склапањем 
одређених споразума са привредним 
друштвима, удржењима, организацијама и 
другим субјектима од значаја за заштиту и 
спасавање на подручју општине,за 
извршавање задатака заштите и спасавања и 

чињења основа(језгра)за формирање снага 
заштите и спасавања/цивилне заштите. 
 
Организација снага и стедстава заштите и 
спасавања/цивилне заштите на подручју 
општине врши се на основу: 
- Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама;                             

- Уредбе о садржају и начину израде 

плана заштите од елементарне 

непогоде и друге несреће;                                                                                                                                                                                                      

- Уредбе о организацији и начину 

функционисања система 

осматрања,обавјештавања и 

узбуњивања; 

 

- Одлуке о утврђивању оквирне личне и 

материјалне функције штаба и јединице 

цивилне заштите; 

 

- Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите у 

области заштите и спасавања у 

општини Билећа; 

 

- Процјене угрожености у општини од 

елементарне непогоде и друге несреће; 

 

- Одлуке о формирању Општинског 

штаба за ванредне ситуације; 

- Решења о именовању чланова 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације. 

- Одлуке о одређивању привредних 

друштава и правних лица на подручју 

општине Билећа,која су обавезна 

поступати у складу са чланом 23.Закона 

о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама; 

- Одлука о оснивању јединица цивилне 

заштите општине Билећа; 

- И других подзаконских аката. 

 
На организовање снага и средстава заштите 
и спасавања/цивилне заштите приоритетно 
утичу ризици од елементарних непогода и 
других несрећа којима је изложено подручје 
општине,као и људске и материјалне 
могућности општине.Општина Билећа има 
одређен број привредних 
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друштава,институција,комуналних и других 
предузећа која се у својој редовној 
активности баве заштитом и спасавањем. 
У наредном периоду потребно је да исти 
сходно Закону ураде властита планска 
документа и иста усагласе са Општинским 
планом,као и да организују заштиту и 
спасавање од потенцијалних опасности. 
Опремљеност снага заштите и 
спасавања/цивилне заштите општине у 
погледу заштите од пожара је солидна,док је 
заштита од поплава,РХБ заштите и 
спасавање из рушевина незадоваљајућа.У 
том правцу неопходно је наставити са даљим 
опремањем структура цивилне 
заштите,водећи рачуна о потребама и 
могућностима општине. 
Значајан дио материјалних 
средстава,моторних возила,грађевинских и 
других машина планирано је да се узима из 
пописа од власника,грађана или правних 
субјеката. 
 

7.СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И 
ПРОГРАМА ОБУЧАВАЊА И 

ОСПОСОБЉАВАЊА СТРУКТУРА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Обавези обучавања и оспособљавања поред 
Штаба за ванредне ситуције,јединицa 
цивилне заштите,повјереника заштите и 
спасавања,подлијежу и грађани.Обучавање 
се проводи кроз разне видове обуке као што 
су:предавања,практична 
обука,курсеви,семинари,презентације 
средстава,вјежбе,едукација путем 
пропагандног материјала и други 
специјалистички облици обучавања.Поред 
наведених облика обуке,уведена је и 
законска обавеза о обуци дјеце и омладине у 
основним и средњим школама у вези 
стицања знања из области личне,узајамне и 
колективне заштите. 
Одсјек за цивилну заштиту сходно Закону 
израђује, а начелник сваке године доноси 
Годишњи оперативни план и програм 
обучавања и оспособљавања 
штаба,јединица цивилне заштите и 
повјереника заштите и спасавања.План и 
програм обучавања и оспособљавања 
усклађен је са стварним потребама и 
могућностима општине,а тежиште је на 
практичној обуци у заштити и спасавању од 
пожара.Циљ обуке је да се све структуре 

оспособе за благовремено и ефикасно 
извршење мјера и задатака заштите и 
спасавања на подручју општине.Обука се  
проводи према Плану и програму, а тежиште 
је дато на практично извођење обуке и 
вјежби, а у складу са финансијским 
могућностима општине. 
Поред обуке и оспособљавања коју у правилу 
изводе радници Одсјека за цивилну 
заштиту,обуку ће изводити и стручни кадрови 
за поједине области као 
нпр.обука:ватрогасаца,медицинаског 
кадра,РХБ заштите,обука за извлачење из 
рушевина за које треба ангажовати стручне 
кадрове.Сходно напријед наведеном у 
наредном периоду,стручну обуку штабова за 
ванредне ситуације,командира јединица 
цивилне заштите и других кадрова у области 
заштите и спасавања треба да организује и 
проводи Републичка управа Цивилне 
заштите. 
 
        8.АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНИХ ТРОШКОВА 
И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
Систем заштите и спасавања/цивилне 
заштите финансира се из буџета општине,у 
коме се за сваку годину,а по приједлогу 
Одсјека за цивилну заштиту требају 
планирати одређена средства у складу са 
могућностима општине.Поред средстава из 
буџета општине,систем заштите и 
спасавања/цивулне заштите у области 
опремања и обучавања,обезбјеђује средства 
и од међународних донација и Републичке 
управе цивилне заштите,које се састоје у 
донирању појединих материјално-техничких 
средстава за јединице цивилне заштите и 
извођење одређене специјалистичке 
обуке,семинара,курсева за припаднике 
појединих јединица. 
Из буџета општине финансирају се 
потребе система заштите и 
спасавања/цивилнезаштите: 

- Припемање,опремање,обучавање и рад 

општинског штаба за ванредне 

ситуације,јединица цивилне заштите и 

повјереника заштите и спасавања 

општине и њихове трошкове учешћа у 

спровођењу мјера заштите и 

спасавања. 

- Опремање,обучавање и рад Одсјека за 

цивину заштиту 
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- Одржавање,поправка и сервисирање 

опреме и средстава; 

- Прилагођавање и одржавање 

склоништа и других заштитних објеката; 

- Обуку становништва у области заштите 

и спасавања; 

- Пружања помоћи непрофитабилним 

удружењима и друштвима од значаја за 

заштиту и спасавање општине; 

- Санирање дијела штета насталих од 

елементарне непогоде и друге несреће 

у складу са материјалним могућностима 

и одлуком надлежног органа општине; 

- Друге потребе заштите и 

спасавања/цивилне заштите у складу 

са Законом и другим прописима. 

Због отежаног финансијског пословања 
општине посљедних година није се довољно 
улагало потребама система заштите и 
спасавања,на унапређењу заштите,већ се 
интервенисало само у случају 
потребе.Надамо се брзој финансијској 
консолидацији у општини и бољем 
разумијевању потребама систему заштите и 
спасавања/цивилне заштите,како би систем 
заштите подигли на виши ниво с циљем 
боље заштите грађана и материјалних 
добара општине. 
 
 9.МЕХАНИЗМИ КООРДИНАЦИЈЕ И 
СМЈЕРНИЦЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД   
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ 
НЕСРЕЋЕ 
 
Заштита и спасавање представља 
вишеслојан и свеобухватан појам,не само 
активност већ концепт који се састоји од 
више мођусобно подијељених дијелова,а који 
се заједно дефинишу као заштита и 
спасавање.С обзиром на вишеслојност и 
комплексност система заштите и 
спасавања,важећом законском и 
подзаконском регулативом тачно су 
прописани механизми координације у 
ванредним ситуацијама.Цивилна заштита 
представља интегришући и оперативни дио 
система заштите и спасавања који руководи 
мјерама и активностима заштите и 
спасавања.Први почетни ниво организације 
система заштите и спасавања и пружања 
одговора у ванредним ситуацијама је 
јединица локалне самоуправе.За 

координацију и руковођење заштитом и 
спасавањем у ванредним ситуацијама на 
подручју општине,као оперативно-стручно 
тијело формиран је Општински штаб за 
ванредне ситуације. 
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 
подручју општине,на приједлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације,доноси 
начелник.Доношењем наведене Одлуке све 
снаге заштите и спасавања/цивилне заштите 
у општини(јединице цивилне заштите,екипе 
Црвеног крста,повјереници заштите и 
спасавања,професионалне и хитне 
службе,ватрогасци,медицинске,ветеринарске 
и друге службе,јединице које формирају 
привредна друштва и друга правна лица и 
удружења грађана као и грађани)стављају се 
под команду Штаба,изузев снага МУП-а РС 
које дјелују у координацији са Штабом. 
Општински штаб за ванредне ситуације: 

- Руководи и координира рад субјеката и 

снага заштите и спасавања на подручју 

општине на спровођењу утврђених 

задатака; 

- Руководи и координира спровођење 

мјера и задатака заштите и спасавања; 

- Наређује употребу организованих снага 

за заштиту и спасавање,средстава 

помоћи и друга средства која се користе 

у ванредним ситуацијама; 

- Редовно обавјештава и информише 

становништво о ризицима,опасностима 

и предузетим мјерама; 

- Сарађује са надлежним органима 

заштите и спасавања са сусједним 

општинама,градовима; 

- Процјењује угроженост од настанка 

ванредне ситуације,доноси 

приједлоге,наредбе,закључке,одлуке и 

препоруке. 

У погледу координације и усмјеравања акција 
заштите и спасавања Општинском штабу за 
ванредне ситуације надређен је Републички 
штаб за ванредне ситуације.У ситуацији када 
елементарна непогода и друга несрећа 
захвати више општина/градова начелник 
Републичког штаба за ванредне ситуације 
може,ради успјешног руковођења акцијама 
заштите и спасавања,формирати 
координациони тим. 
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Координациони тим врши координацију 
активности заштите и спасавања на подручју 
за које се формира и предлаже начелнику 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације,предузимање потребних мјера. 
За смањење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће у наредном 
периоду,на подручју општине Билећа 
потребно је предузимати сљедеће мјере и 
активности: 
- У складу са стеченим искуствима у 

заштити и спасавању од елементарних 

непогода и других несрећа и потребама 

општине континуирано вршити 

надоградњу Плана заштите и 

спасавања од елементарне непогоде и 

друге несреће у општини Билећа. 

- Унапређивање координације и 

комуникације субјеката система 

заштите и спасавања за дјеловање у 

ванредним ситуацијама; 

- Континуирано вршити инспекцијски 

надзор и контролу исправности 

средстава и опреме за противпожарну 

заштиту у стамбеним, пословним, 

привредним и друштвеним објектима; 

- Такође је потребно даље развијати 

постојеће капацитете за провођење  

- оперативних и интервентних мјера 

заштите и спасавања адекватном 

кадровском попуном,обуком и 

опремањем; 

- Склопити прелиминарне уговоре са 

субјектима од значаја за заштиту и 

спасавање за потребе ангажовања у 

ванредним ситуацијама; 

- Организационо објединити снаге и 

субјекте заштите и спасавања на нивоу 

општине(цивилна заштита,ватрогасна 

јединица,спасилачке екипе) 

- Обезбједити алтернативни систем веза 

(са људством и опремом)за рад у 

ванредним ситуацијама. 

- Обезбједити провођење законских 

одредби које се односе на 

финансирање система заштите и 

спасавања. 

Реализацијом наведених структуралних и 
неструктуралних мјера и задатака у 
наредном преиоду,знатно би се смањио ниво 

ризика од елементарне непогоде и друге 
несреће на подручју општине Билећа и 
обезбједио висок ниво заштите становништва 
и материјалних добара. 
 
Број:11.01/013-148/22                        Предсједник СО-е,  
Билећа, 20.6.2022.год                       Мато Вујовић, с.р.  
________________________________________________   
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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) 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 објекта Дом културе „Јевто Дедијер „ 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: 11.02/012-615/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.5.2022.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), 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 
Јањош Петру и Вањи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-609/22 од  
04.05.2022. 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 Петра Јањоша, број: 
5521153134917252 код „Addiko bank“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-609/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
3 

 На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број :6/17),  поступајући по Захтјеву 
Правобранилаштва Републике Српске, сједиште 
замјеника Требиње број  У-388/22 од 28.04.2022. 
године, Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 
о поништавању Огласа о продаји 

земљишта из општинске својине -путем  
лицитације. 

                                                                        
I 
 

Овом Одлуком поништава се Оглас о продаји 
земљишта из општинске својине- лицитацијом, 
број: 11.06/477-07/22 од 15.04.2022 године, 
објављен у дневном листу Глас Српске 
18.04.2022.године, а односи се на земљиште 
значено као к.п. број  227/1 К.О. Врбица у 
површини од 37839 м

2
 уписано у листу 

непокретности број: 13/0 , те се неће одржати 
усмено јавно надметање- лицитација заказана за 
дан 12.05.2022.године са почетком у 11.00 часова. 

 
II 

 
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“, интернет страници Општине Билећа и на 
огласној табли Општинске управе Билећа. 
 
Број: 11.02/012-636/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

https://media.gacko-rs.info/2022/05/Scan_20220510_124613.pdf
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4 

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 организацији 
и систематизацији радних мјеста у  Јавној 
установи Центар за социјални рад Билећа,број:01-
014.1-2/22 од 12.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-639/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,12.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
5 

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

 

ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И 
ОСПОСОБЉАВАЊА 

СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
БИЛЕЋА ЗА 2022.  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 2022. 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 сљедећи План  обуке за 
2022. годину: 

 
 

Редни број Теме Групе Извршиоци Рок 
Потребна 
средства 

1.  

Примјена Уредбе о 
спроведбеним 
документима у 
Републици Српској 

Сви општински 
службеници 

Надлежно 
Министарство 

Током 
2022.године 

Не 

2.  
Обука из области 
управног поступка 

Сви општински 
службеници и 
приправници 

Надлежно 
Министарство 

Током 
2022.године 

Да 

3.  
Обука из области 

јавних набавки 
Запослени службеник         

Током 
2022.године 

Да 

4.  

Индикатори 
безбједности 
саобраћаја у 
Републици Српској 

Запослени службеник 
Надлежно 
министарство 

Током 
2022.године 

Не 
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5.  
Обука из области 

финансија 

Службеници 
Одјељења за 

финансије 

Савез рачуновођа и 
ревизора РС 

Током 2022. 
године 

Да 

6.  

Унапријеђење 
безбједности 
саобраћаја кроз 
одрживу урбану 
мобилнст 

Запослени 
службеници 

Надлежно 
Министарство 

Током 2022. 
године 

Не 

7.  

Расположиви 
фондови ЕУ за 
кориснике у 
Републици Српској 

Запослени 
службеници 

Надлежно 
Министарство 

Током 2022. 
године 

Не 

8.  
Заштита личних 

података 
Запослени 

службеници 
Надлежно 

Министарство 
Током 

2022.године 
Не 

9.  

Методологија 
рада,планирање 
приоритета и 
фацилитација 
форума мјесних 
заједница 

Запослени службеник 
Савез општина и 

градова РС 
Током 2022. 

године 
Не 

10.  

 Транспарентна 
додјела средстава 
организацијама 
цивилног друштва из 
локалног буџета 

Запослени службеник 
Савез општина и 

градова РС 
Током 2022. 

године 
Не 

11.  

Јачање грађанског 
учешћа у процесу 
доношења одлука на 
локалном нивоу 

Запослени  
службеници 

Савез општина и 
градова РС 

Током 2022. 
године 

Не 

12.  
Увод у систем 
отпадних вода 

Запослени 
службеници  

Савез општина и 
градова РС 

Током 2022. 
године 

Не 

                                                                          
 

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 2022.годину ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-642/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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6 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21),члана 
4. Закона о финансирању политичких странака из 
буџета Републике,Града и Општине („Службени 
гласник Републике Српске“,број 65/08) 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 Општинским одборима 
Политичких партија из Билеће, исплата новчаних 
средстава у износу од 14.000,00 КМ  у сврху 
покрића дјела трошкова редовног рада политичких 
странака и рада одборничких клубова,и то: 
 
1.Савез независних социјалдемократа-СНСД- 
3.791,37КМ, 
2.Српска демократска странка-СДС-2.022,97КМ, 
3.Српска радикална странка Српске-844,02КМ, 
4.Српска радикална странка др.Војислав Шешељ-
844,02КМ, 
5.Партија демократског прогреса-ПДП-844,02КМ, 
6.Народни демократски покрет-НДП-844,02КМ, 
7.Демос-Демократски савез-844,02КМ, 
8.Демократски народни савез-ДНС-1.433,50КМ, 
9. Социјалистичка партија СП-844,02КМ, 
10.Социјалистичка партија српске-Будућност 
Српске – 844,02 КМ, 
11.Уједињена српска- 844,02 КМ. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
рад политичких организација и удружења за 
2022.годину. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-669/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.5.2022.год.                   Веселин Вујовић 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 ),члана 
87. Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број  6/17),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ E 

о именовању комисије 

 
       I 

 
Именује се Комисија за утврђивање тачних 
површина пословних простора у власништву 
општине Билећа, у саставу: 
 

1. Саво Бјелица-предсједник комисије, 
2. Милован Бјелетић-члан,и 
3. Зорица Вујовић-члан. 

 
II 

                                                                              

          Задатак Комисије је да обиђе пословне 
просторе у власништву општине Билећа и утврди 
тачну површину сваког пословног простора 
појединачно. 

III 
 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-672/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,18.5.2022.год.                   Веселин Вујовић 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),члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године, Начелник општине Билећа, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Јову Вујовићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене  ситуације. 
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II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи,и 
уплатиће се на жиро рачун Борислава Вујовића, 
број:5620088171675378  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-412/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,18.5.2022.год.                   Веселин Вујовић 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  ОШ „Свети Сава“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 600,00 
КМ у сврху финансијске помоћи за одлазак 
ученика на екскурзију. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, а 
уплатиће се на жиро рачун Синдикалне 
организације школе, број:5620080000256959, код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
Број: 11.02/012-597/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

10 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21),члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број: 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, 
број:11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Милени Вучковић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне  ситуације. 
 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Милене Вучковић, 
број:5521153100456935  код    „Addiko Bank“а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-674/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.5.2022.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 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Недељку Милошевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 
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250,00 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,и уплатиће се на 
жиро рачун Чедомирке Милошевић, 
број:5520031795605134  код    „Addiko Bank“а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-300/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.5.2022.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),члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог Комисије 
о додјели новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 
од 04.10.2021.године,Начелник општине Билећа,   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Милану Кокотовићу 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,и 
уплатиће се на жиро рачун Милана Кокотовића, 
број:5620088147809886  код    „НЛБ банке“а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-670/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.5.2022.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), 
Споразума о финансијској подршци бр.11.02/012-
1535/21 од 16.12.2021.године и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Начелник општине Билећа,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се,Удружењу музичких талената 
„Севдах“ Сарајево, исплата новчаних средстава  у 
износу од 2.200,00 KM  у сврху реализације 
пројекта „ Привредно туристичка разгледница 
општине Билећа“. 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за услуге рекламе и уплатиће се на 
жиро рачун Удружења музичких талената 
„Севдах“, број:154-180-2008163090 код „Intesa 
Sanpaolo Banka”д.д.БиХ. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-684/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.5.2022.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 
Сворцан Милану и Нади у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-689/22 од  
20.05.2022. године, ради  закључења брака, у 
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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 Милана Сворцана, број: 
5559000045602566 код „Нове банке“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-689/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
15 

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, Црквеном одбору цркве Свете 
Тројице у Кутима, исплата новчаних средстава  у 
износу од 300,00 KM  у сврху пружања 
финансијске помоћи за организацију прославе 
крсне славе Тројчиндана. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, а 
уплатиће се на текући рачун Ивковић Миша, број 
рачуна: 5559000029068431 код „Нова банка“ а.д. 
Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-692/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.5.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
 

16 

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 
Самарџић Миодрагу и Марији у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-741/22 
од 31.05.2022. 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 уплатит ће се на  
текући рачун Тркља Марије, број: 
5520031634006529 код „Addiko Bank“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-741/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
17 

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 ЈУ ОШ „Петар II Петровић 
Његош“ из Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 800,00 КМ у сврху финансијске помоћи 
за одлазак ученика на екскурзију. 
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II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, а 
уплатиће се на жиро рачун посебних намјена ЈУ 
ОШ „Петар II Петровић Његош“ Билећа  број: 
5551000043652005 ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД 
ШКОЛЕ: 08140172. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-665/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
18 

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, Удружењу грађана 
„Херцеговино- моја ђедовино“, исплата новчаних 
средстаав у износу од 300,00 КМ, у сврху 
финансијске подршке раду овог удружења. 
  

II 
 

       Средства за ове намјене предвиђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, а 
уплатиће се на рачун УГ „Херцеговино- моја 
ђедовино“, број рачуна: 555-700-001-477-1604 код 
Нове банке, пословница Источно Сарајево. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-786/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
 
 
 

19 

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 
Савић Дарку и Нади у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-785/22 од  
02.06.2022. 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 Дарка Савића, број: 
1613000103211450 код „Raiffeisen bank“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-785/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
20 

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 давању сагласности 

 
I 

 
        Даје се сагласност на измјену цијена доставе 
воде од стране Територијалне ватрогасно- 
спасилачке јединице усљед повећања цијена 
нафте и нафтних деривата, у складу са Захтјевом 
ТВЈ, број: 01-12/22 од 01.06.2022.године. 
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II 
 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-789/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, 
број: 6/17), a на приједлог Комисије о додјели 
новчане помоћи, број:11.02/012-1168/21 од 
04.10.2021.године, Начелник општине Билећа,      
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Тркља Момчилу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 
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 Тркља Момчила, број: 19417317  код    
„Addiko Bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-792/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.6.2022.год.                    Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
22 

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 
Бошњак Богдану и Невени у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-811/22 од  
09.06.2022. 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 уплатит ће се на  
текући рачун Бошњак Богдана, број: 45303570000 
код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-811/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.6.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
23 

 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 трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Дунђер 
Милану и Рајки у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ) захтјев бр:11.02/012-807/22 од 08.06.2022. 
године, на име  рођења трећег дјетета Дунђер 
Анђеле рођене 28.03.2022. године у Источном 
Сарајеву, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
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II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 
рачун Бајчетић Рајке, број рачуна: 552115-
35153940-29 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: 11.02/012-807/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.6.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
_______________________________________________ 

 
24 

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),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о именовању комисије 

 
       I 

 
Именује се Комисија за провођење поступка 
продаје путем лицитације траве за косидбу 
на подручју К.О. Бијељани (баре) својина-
општине (бивши посједник ЗЗ Дивин) у 
саставу: 
 

1. Радован Носовић - предсједник 
комисије, 

2. Бранимир Вујовић  - члан,и 
3. Горан Салатић - члан. 

 
II 

                                                                              

          Задатак Комисије је да изврши продају 
путем лицитације траве за косидбу на подручју 
К.О. Бијељани. Лицитација ће се одржати дана 
19.06.2022.године на Дивину са почетком у 10 
часова. 
 
                                            III 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-823/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.6.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
25 

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, Фондацији „Мозаик“ уплата 
новчаних средстава у износу од 4.000,00 КМ по 
основу Меморандума о сарадњи, од 
07.02.2019.године, број: 11.02/012-145/19 и Анекса 
II Меморандума 11.02/012-574/21 од 
27.04.2021.год.,којима је дефинисана сарадња на 
успостави и развоју програма Омладинска банка 
Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за буџетску резерву, а уплатиће се 
на жиро рачун фондације „Мозаик“, број: 161-
0000036320-303 код „Raiffeisen bank“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-829/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.6.2022.год.                   Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 

 
26 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21),члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), a на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, 
број:11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Гојки Радмиловић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 
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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 Драгана Радмиловића, број: 
5620088172880991  код    „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-822/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.6.2022.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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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),а у вези са чланом 
114. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.106/09 и 44/15) и 
Одлуком о именовању мртвозорника,број: 
11.02/012-1100-01/16 од 13.10.2016.године, 
Начелник општине Билећа,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 

       Одобрава се,Поповић др Младену, исплата 
новчаних средстава  у износу од 80,00 KM ( 80 КМ 
по једном случају x 1 ), у сврху накнаде трошкова 
за утврђивање времена и узрока смрти за лица 
умрла ван здравствене установе. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из расхода предвиђених 
за остале стручне услуге и уплатиће се на жиро 
рачун Младена Поповића, број: 5621008007450937 
код „НЛБ банке“. 

 
III 
 

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

Број: 11.02/012-836/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.6.2022.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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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 трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Самарџић Глигору и Наташи у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-842/22 од 
15.06.2022. године, на име  рођења трећег дјетета 
Балше Самарџића рођеног 07.06.2022. године у 
Невесињу, 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 Наташе Самарџић, број рачуна: 
45339877001 код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука.    

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-842/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.6.2022.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21) члана 
8. Правилника о додјели новчаних помоћи, број: 
11.02/012-1162/21 од 30.09.2021.године. и члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), a на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, 
број:11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
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 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: 11.02/012-438/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,20.6.2022.год.                  Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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     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 хране и пића поводом обиљежавања 
Тројичинданског сабора. 
 

II 

 
Процијењена вриједност предмета 

набавке износи: 1.500,00 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: 11.02/012-810/22                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.6.2022.год.                     Веселин Вујовић с.р 
________________________________________________ 
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