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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 

1 

 На основу члана 35. став (1) Закона о буџетском систему  Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи(„Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21) и члана 35. Статута Општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа на својој  XVI   Редовној сједници одржаној 
дана,30.12. 2022. године,  донијела  је. 
 

О Д Л У К У 
    о усвајању Ребаланса буџета општине Билећа за 2022.годину 

 

    I 
 
Овом Одлуком усваја се  Ребаланс буџета општине Билећа за 2022.годину у износу од 13.970.555 КМ. 
  
      II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи……………………………………………………………………………8.937.365 КМ 
- Грантови и приходи од финансирања……………………………...………......………...666.925 КМ 
- Примици од задуживања...........................................................................................4.301.000  КМ 

- Примици од финансијске имовине................................................................................26.000  КМ 
- Остали примици...............................................................................................................39.265 КМ. 

 
III 
 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређује се: 
- За утврђене намјене………………………………………………………..…………. 9.273.518 КМ 

- Буџетску резерву……………………………………………………………………………10.000 КМ 
- Издаци за нефинансијску имовину......................................................................... 386.300 КМ 
- Издаци за отплату дугова........................................................................................ 730.000 КМ 

- Остали издаци.........................................................................................................3.570.737 КМ. 
 

IV 
 
Зависно од динамике остваривања средстава Буџета, вршиће се усмјеравање корисницима. 
 

V 
 
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
 
 
 
Број:11.01/013-231/22                                                                                                                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2022. г.                                                                                                                  Мато Вујовић, с.р.  
____________________________________________________________________________________________ 
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ОПШТИНА БИЛЕЋА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      БИЛЕЋА, 30.12.2022.ГОДИНА 
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 На основу члана 31. став (1) тачка 3) Закона о буџетском систему  Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној самоуправи              
(„ Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21)  и члана 35. став (2) тачка 3) Статута Општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број  6/17), Скупштина општине Билећа на својој XVI Редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2022.године,  донијела  је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању  Буџета општине Билећа за 2023.годину 
 

I 
 
Овом Одлуком усваја се  Буџет општине Билећа за 2023.годину у износу од  10.733.247 КМ. 
 

II 
 
Средства из претходног члана чине: 

- Изворни приходи…………………………………………………………………………10.103.697 КМ 

- Грантови,трансфери,примици за нефинансијску имовину, 
примици од финансијске имовине и остали примици................…………….............629.550 КМ. 
 

                                                                                     III 
 

Средства Буџета из члана I ове Одлуке распоређује се: 
- За утврђене намјене………………………………………………………………..……10.688.247 КМ 
- Буџетску резерву…………………………………………………………………..……….....45.000 КМ. 

 
             IV 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред прихода утврђује се у Билансу буџета општине Билећа за 2023.годину. 
 

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

VI 
 
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број:11.01/013-234/22                                                                                                                                Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2022. г.                                                                                                                                 Мато Вујовић, с.р.  
____________________________________________________________________________________________________ 
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ОПШТИНА БИЛЕЋА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

ЗА 2023.ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                БИЛЕЋА, 30.12.2022. ГОДИНА 
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 На основу члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републке 
Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 18/16), члана 5. став 
(1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса  за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12),  члана 35. став 
(2) тачка 13) Статута општине Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа, на  својој XVI  Редовној сједници 
одржаној дана  30.12.2022.године,донијела је 
 

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

 

I 
 

Под условима и на начин регулисан овом Oдлуком, 
спровешће се продаја лицитацијом  непокретности из 
општинске својине укупне површине 1117 м²  и то: 
 

1. Некретнина уписана у Листу непокретности  

бр.28, к.п. број 426/2,К.О. Фатница , означене 

као „ остали помоћни објекти“, површине 99 

м²,  и земљиште „пашњак 3. класе“, површине 

од  1018 м², својина општине Билећа.  

       Почетна    продајна     цијена непокретности     
износи  8.682,00 КМ      (словима: осамхиљада 
шестстотинаосамдесетдвије  КМ). 
 

II 
 

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

III 
 

      Продајну цијену наведене непокретности учесник 
лицитације, са којима  се закључи  нацрт Уговора, 
обавезан  је  уплатити након добијене сагласности 
Правобранилаштва Републике Српске на нацрт 
Уговора. 

IV 
 

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

 

V 
 

     Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Општине Билећа. 
 
Број:11.01/013-235/22                     Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2022. г.                     Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________________   

6 

 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 Билећа на својој XVI  Редовној  сједници 
одржаној дана 30.12. 2022.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Регулационог плана соларне 

елктране „ДеСолис“, Ђече-Билећа 
 

I 
 

Приступа се изради Регулационог плана „Соларна 
електрана ДеСолис“  (у даљем тексту: План ) у сврху 
изградње соларнe електранe инсталисане снаге 55 
MWp на подручју општине Билећа, село Ђече на 
к.п.бр. 2997,3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 
3007, 4274, 4303, 4311, 4313, 4314, 4316, 4354, 4358, 
4359, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4390, 
4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 5662 и 
5673 К.О. Плана. Границе простора које су обухваћене 
овим Планом одређене су у графичком дијелу овог 
Плана. 
 

II 
 

Oбухват Плана је укупне површине од цца 100 h и 
налази се изнад села Ђeче. 
 

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.  
 

V 
 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од дана доношења 
Одлуке.  
 

VI 
 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 
предати овјерен преднацрт 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 
Плана. 
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 излагања нацрта Плана,  јавност и 
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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 и 
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 „ДеСолис“ 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:11.01/013-236/22                     Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2022. г.                     Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________________   
 
 
 
 
 
 

7 

 На основу члана 19. став 5) и члана  39. став 
2) тачка 2) и 82. став 2) Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16,  
36/19 и 61/21 ), члана 2. став 1) тачка( ђ), члана 6. и 10. 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/11, 04/12 и 
100/17), члана 35.  Статута општине Билећа  
("Службени гласник општине Билећа", број 6/17), 
Скупштина општине Билећа  на  својој XVI Редовној  
сједници одржаној дана 30.12.2022 године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о организовању и наплати паркинг простора  на 

подручју општине Билећа 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђују се: статус, услови, начин 
кориштења, организација и начин наплате паркирања 
возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту: 
паркиралишта) на подручју општине Билећа. 
 

Члан 2. 
 
Утврђује се да су: управљање, одржавање, уређење и 
опремање јавних паркиралишта од посебног 
друштвеног интереса за општину Билећа 
 

Члан 3. 
 

Паркиралишта могу бити уређена за паркирање 
возила на улици и ван улице. 
Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и  
затвореног типа. 
Отворена паркиралишта су она паркиралишта која 
због саобраћајне ситуације није могуће или нису 
физичким препрекама затворена. 
Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у 
циљу контроле улаза и излаза возила могу физички 
затворити, а да се не ремете важећи режими 
саобраћаја. 
Паркиралишта могу бити стална и привремена. 
 

Члан 4. 
 

Паркиралишта морају бити означена саобраћајном 
сигнализацијом у складу са прописима о безбједности 
саобраћаја на путевима. 
Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања 
морају имати ознаку о времену наплате паркирања, 
цијени и допуштеном времену  паркирања. 
 

Члан 5. 
 

Паркинг мјеста на паркиралиштима на којима се врши 
наплата, а која имају асфалтну или бетонску подлогу, 
обиљежавају се бијелом бојом. 
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Члан 6. 
 

Чистоћу на јавним паркиралиштима одржава  
предузеће коме су повјерени послови одржавања 
чистоће града или управљач паркинга. 
 

Члан 7. 
 
 Управљање паркиралиштима обухвата:  организацију 
наплате, постављање        хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање паркиралишта, као и друге  
активности везане за унапређење система паркирања. 
Послове из претходнe подтачке општина ће  повјерити 
предузећу које ће бити изабрано на тендеру, с тим да 
ће предност приликом одабира имати предузећа  која 
запошљавају лица са инвалидитетом. 
Правно лице, на кога су пренесена овлашћења 
управљања паркиралиштем, дужно је примјењивати 
одредбе ове Oдлуке и прописе донесене на основу 
ње. 
 
Уласком у паркинг мјесто односно паркиралиште, 
власник или возач возила прихвата опште услове 
прописане овом Oдлуком. 
 

Члан 8. 
 

Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима  се 
врши наплата, може се временски ограничити. 
 

Члан 9. 
 
Наплата паркирања на подручју града Билеће  може 
се вршити на више начина, и то: 
 
а) продајом карата код радника паркинг службе, 
б) путем СМС порука, 
в) продајом карата у трговачим објектима и 
д) путем аутомата –уређаја за евиденцију наплате и 
контролу паркирања са временским ограничењем  (у 
даљем тексту: аутоматска наплата), када се за то 
створе претпоставке. 
 
 Наплата паркирања вршиће се у следећим улицама 
урбаног дијела општине Билећа : 
 
Зона I: обухвата паркинг мјеста  у улици Краља 
Александра и паркиралиште код зграде Електро-
Херцеговина 
Зона II: oбухвата паркинг мјеста у улицама: Обилићев 
вијенац и Попарина страна, паркиралиште код Дома 
културе Јевто Дедијер и паркиралиште код стамбеног 
блока Дубраве. 
Зона III: обухвата сва остала јавна обиљежена паркинг 
мјеста на градском подручју Билеће. 
 
Недељом и државним празником се не врши наплата 
паркирања. 
 

 

 
Члан 10. 

 
Зоне паркирања, временски интервали у којима се 
врши наплата паркирања на паркинг просторима, 
цијене паркинг карата, накнаде за прекорачење 
времена и накнаде за трошкове деблокирања возила 
утврђују се Правилником о јавним паркиралиштима, 
који доноси Начелник општине. 
 

Члан 11. 
 
За паркирање возила лица са инвалидитетом 
осигурава се одређени број паркинг мјеста за која се 
не наплаћује накнада за паркирање. 
Право кориштења мјеста за паркирање возила лица са 
инвалидитетом остварују инвалидна лица која 
посједују знак приступачности односно међународни 
знак инвалида, а у складу са одредбама члана 29. 
Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима БиХ и подзаконских аката. 
 

Члан 12. 
 
Корисницима станова у стамбеним зградама у 
улицама у којима је уведена наплата паркирања, а који 
немају других мјеста за паркирање, може се под 
повољним условима одобрити коришћење паркинг 
мјеста те издати  повлашћена паркинг карта за 
станаре. 
Привредним субјектима који обављају привредну 
дјелатност у зони наплате паркирања, ако немају 
других простора за паркирање, може се одобрити 
куповина мјесечне, полугодишње и годишње карте за 
привредне субјекте. 
Услови и процедура за издавање повлашћене карте за 
станаре, привредне субјекте и паркинг карте за 
инвалиде  прописију се актом из  члана 10  ове 
Одлуке. 

 
Члан 13. 

 
Наплате паркирања ослобођена су службена возила 
Министарства унутрашњих послова, возила у 
власништву Општинске управе Билећа, возила хитне 
помоћи и ватрогасна возила док су у службеној 
употреби и за вријеме интервенција. 
Актом из члана 10 ове Одлуке прописат ће се детаљни 
услови и начин ослобађања од плаћања паркирања. 
                                                                                   

Члан 14. 
 
На паркиралиштима на којима је уведена наплата 
искључено је чување возила, те одговорност за 
настала оштећења и крађу. 
 

Члан 15. 
 
Посједовање годишње и мјесечне паркинг карте,  не 
подразумијева резервацију паркинг мјеста. 
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Члан 16. 
 
Возило паркирано на паркиралиштима гдје се врши 
наплата, мора имати видљиво истакнуту паркинг карту 
осим у случају наплате паркинга СМС поруком. 
Паркинг карта има ознаку општине Билећа, серијски 
број те друге знакове којима се обиљежава година, 
мјесец, вријеме кориштења паркинга и цијена. 
  

Члан 17. 
 

Правилност кориштења паркиралишта, истицање 
паркинг карте (подразумјева се и СМС порука  уколико 
се наплата врши на овакав начин), вријеме 
задржавања и чување листића контролишу овлаштени 
радници управљача паркиралишта. 
 

Члан 18 
. 
Корисник паркиралишта чини повреду одредби општих 
услова кориштења паркиралишта   прописаних овом 
Одлуком: 
а) ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 
б) ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране  
вјетробранског стакла у возилу изузев плаћања 
паркинга путем СМС порука и 
в) ако не посједује важећу паркинг карту (подразумјева 
се и СМС порука уколико се наплата врши на овај 
начин). 
Корисником паркиралишта сматра се возач или 
власник возила који је евидентиран у одговарајућим 
евиденцијама Министарства унутрашњих послова. 

 
Члан 19. 

 
Комунални полицајац ће одредити да се изврши 
блокирање возила направом за блокирање точкова у 
складу са начином прописаним у Правилнику. 

 
Члан 20. 

 
Послове блокирања и деблокирања возила обављају 
овлаштени радници управљача паркиралишта. 

 
Члан 21. 

 
Приликом блокирања возило се фотографише од 
стране овлаштеног радника управљача паркиралишта, 
а у сврху доказивања учињеног прекршаја. 
 

Члан 22. 
 

Код блокирања возила, овлаштени радник који врши 
блокирање је дужан да на возило стави обавјештење 
да је возило блокирано са упутама о даљем 
поступању. 
 
 
 
 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 

За прекршаје из члана 18. ове Oдлуке казниће се: 
а) физичко лице новчаном казном у износу од 30,00    
до 100,00 КМ и 
б) правно лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ 
до 1.500,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу до 50,00 до 150,00 КМ. 

 
Члан 24. 

 
Лице које уништи или на било који начин оштети 
суспензор за блокирање, паркомат, рампу или неки 
други дио или уређај који служи за функционисање 
паркинг простора, намириће штету и казниће се 
новчаном казном у износу од 300,00 - 1.000,00 КМ. 
 
III – НАДЗОР 

Члан 25. 
 
Надзор над примјеном ове Одлуке вршиће Комунална 
полиција општине Билећа. 
 
О раду Комуналне полиције и овлаштених радника 
управљача паркиралишта Начелник општине донијеће 
посебан Правилник. 
 
 
IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-237/22                     Предсједник СО-е,  
Билећа, 30.12.2022. г.                     Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________________   
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
1 

   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 
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горива за потребе Општинске управе Билећа, ТВСЈ, 
Цивилне заштите и једнократних помоћи. 

 
II 

 
Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 49.900,00 КМ. 
 

III 
 

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

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2014/22           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,08.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
2 

     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 
млијека за потребе Црвеног крста у општини Билећа у 
2023. години (ЛОТ 1) и набавку хљеба за потребе 
Црвеног крста у општини Билећа у 2023. години (ЛОТ 
2). 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 48.400,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за помоћи 
грађанима.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2013/22        НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,08.12.2022. г.              Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
3  

        На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за услуге 
радова сучеоног варења  ПЕ цијеви различитих 
пречника за водовод  Баљци. 

 
II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.900,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-2022/22          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,08.12.2022. г.               Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
4 

 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 санацију 
клизишта, одводних канала и локалних путева од 
посљедица временских непогода. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.900,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2043/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
5 

 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 
просијавање и депоновање тампона на локацији 
Подтухор за потребе насипања локалних макадамских 
путева. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.950,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2042/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                 Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
6      

 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 
канцеларијског материјала, за потребе Општинске 
управе Билећа. 
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II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 2.700,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
материјалне трошкове.          

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2044/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                 Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
7 

 На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“,број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 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 
осигурање радника запослених у Општинској управи 
Билећа у 2023. години. 
 

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

 
III 

 
       Финансијска средства потребна за провођење 
поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
осигурање запослених радника. 
 

IV 
 
       Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

V 
 
      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
Број: 11.02/012-2038/22          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 
 
8 

  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 
сухомеснатих производа за потребе Општинске управе 
Билећа у 2023. години. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 3.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
репрезентацију.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2046/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.               Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
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9 

 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 
сокова и пића за потребе Општинске управе Билећа у 
2023. години. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 3.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
репрезентацију.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2045/22          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
10 

 На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
 
 

I 
 

Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање 
услуга превоза ученика средњих школа од јануара до 
јуна 2023. године, на релацијама: Билећа - Брестице, 
Билећа - Требиње, Билећа - Подосоје, Билећа – 
Делеуша - Баљци. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 49.900,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
субвенције за превоз ђака.      
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев за доставу понуда. 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2047/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                 Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
11 

     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 
замјенских тонера за штампаче и копир апарат (ЛОТ 
1), набавку канцеларијског папира (ЛОТ 2) и набавку 
средстава за одржавање хигијене ( ЛОТ 3) за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 
 

 
 



 86 

                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 1                10.1.2023.                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 11.650,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
материјалне трошкове.          
        

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 
захтјев 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2041/22           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
12 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за праћење поштовања 
радног времена у Општинској управи и јавним 
установама чији је оснивач Општина Билећа 

 
I 

 

       Именује се комисија за праћење поштовања 
радног времена, у саставу: 
 
Никола Бајовић-предсједник, 
Александар Табаковић-члан и 
Никола Медан-члан. 
 

II 
 

       Задатак комисије је да повремено изврши 
контролу присуства запослених на радном мјесту. 
 

III 
 

       Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2039/22           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                Веселин Вујовић с.р 
______________________________________________ 

13 

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

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за утврђивање права на 
трошкове превоза на посао у складу са законом 

 

I 
 
       Именује се комисија за утврђивање права на 
трошкове превоза, у саставу: 
 
Огњен Капор-предсједник, 
Велемир Јефтовић-члан и 
Зорица Вујовић-члан. 
 

II 
 

       Задатак комисије је да утврди да ли лице корисник 
трошкова превоза станује на адреси са Увјерења о 
мјесту пребивалишта, да утврди да ли је лице 
корисник трошкова превоза добио од 
послодавца,општине Билећа,стамбену јединицу или је 
корисник кредита за стамбено збрињавање.Да утврди 
да ли удаљеност корисника превоза од стамбене 
јединице у којој станује до посла одговара удаљености 
предвиђеном законом. 
 

III 
 
       Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2023/22          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,09.12.2022. г.                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 ) и члана 87.  Статута општине 
Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                         

I 
 
       Одобрава се, Епархији Захумско-херцеговачкој и 
приморској-Црквеној општини Билећа , исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за уградњу коване жељезне 
ограде око порте храма Светог Саве. 
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II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за обнову 
вјерских објеката,а уплатиће се на жиро рачун Српске 
православне црквене општине билећке, број: 
5620088065922874 код  “НЛБ банке“ а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2064/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.12.2022. г.          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, Епархији Захумско-херцеговачкој и 
приморској-Црквеној општини Гацко , исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за изградњу храма светог 
мученика Лонгина у селу Пољице,у Црквицама. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за обнову 
вјерских објеката,а уплатиће се на жиро рачун Српске 
православне црквене општине Гацко, број: 
5510560003163220 код  “Uni Credit bank“ а.д.Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2067/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.12.2022. г.          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 ) 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 СЗТР„Pirelli“ Билећа, исплата 
новчаних средстава по рачунима 4/22 и 93/22 у износу 
од 1.833,00 КМ  у сврху одржавања и сервисирања 
аутомобила који су у власништву Општинске управе 
Билећа. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2089/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.12.2022. г.          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), 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 
Табаковић Игору и Тамари у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-2069/22 од  
13.12.2022. године, ради  закључења брака, 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 уплатиће се на  текући 
рачун  Тамаре Суџум, број: 5620088158037760 код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2069/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.12.2022. г.                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 ), 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 Столица 
Недељку и Горици у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ) захтјев бр:11.02/012-2070/22 од 13.12.2022. 
године, на име  рођења трећег дјетета Петра Столице 
рођеног 02.12.2022. 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  Горице 
Столица, број рачуна: 5620088142205808 код „ НЛБ 
банке“ а.д.  Бања Лука.     

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2070/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.12.2022. г.               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 ) 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 КУД „Зора Херцеговине“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава  у износу од 300,00 КМ  у 
сврху  финансијске помоћи за одржавање завршног 
годишњег концерта. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из гранта предвиђеног за КУД „Зора 
Херцеговине“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2093/22           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.12.2022. г.                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 одобрењу исплате новчаних средстaва       

 
I 

 
       Одобрава се , исплата новчаних средстава у 
износу од 1.000,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 
набавку транспортних инкубатора  за потребе 
породилишта у РС као допринос хуманитарној акцији  ”  
С љубављу храбрим срцима“. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на жиро 
рачун Удружења педијатара Републике 
Српске,број:5517202202781448 код  “UniCredit Bank“ 
а.д.Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2119/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.12.2022. г.               Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
21 

 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 
Иветић Немањи и Светлани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-2112/22 од  
20.12.2022. 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  Светлане Инић, број: 5620088167691491 код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2112/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.12.2022. г.              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“, 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 
Милидраговић Милану и Јелени у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-2115/22 од  
20.12.2022. 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  Милана Милидраговића, број: 
5620088153720678 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2115/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.12.2022. г.               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 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 Вилмошу Сиверију 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 Вилмоша Сиверија, број:5620088029355135  код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2128/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.12.2022. г.               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) 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 добровољних даваоца 
крви Црвени крст општине Билећа исплата новчаних 
средстава у износу од 350,00 КМ у сврху одласка у 
Фочу на акцију добровољног давања крви. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из гранта предвиђеног за Удружење 
добровољних даваоца крви, а уплатиће се на рачун 
Црвеног крста општине Билећа. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2142/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.12.2022. г.               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 ), 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 Перовић 
Марку и Јели у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) 
захтјев бр:11.02/012-2140/22 од 22.12.2022. године, на 
име  рођења трећег дјетета Александре Перовић 
рођене 13.12.2022. године у Требињу, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у Буџету 
општине Билећа, а уплатит ће се на жиро рачун  Јеле 
Перовић, број рачуна: 5520001948862468 код „ 
UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2140/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,23.12.2022. г.               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 ) 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 ,Окружном привредном суду у 
Требињу исплата новчаних средстава у износу од 
4.100,00 КМ  у сврху плаћања судске таксе и 
обезбјеђења трошкова за покретање стечајног 
поступка над ЈЗУ „Апотека“ Билећа. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
расходе по основу судских рјешења,а уплатиће се на 
жиро рачун Окружних привредних судова Републике 
Српске, број:5620998130146092 код  “НЛБ банке“ 
а.д.Бања Лука у износу од 4.000,00 КМ и на рачун 
Буџета Републике Српске, број: 5550000805368417 у 
износу од 100,00 КМ. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
  
Број: 11.02/012-1956/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,23.12.2022. г.               Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
27 

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 ,аутопревознику Ђорђу Јокановићу 
из Билеће исплата новчаних средстава у износу од 
250,00 КМ  у сврху превоза столова и столица на 
бирачка мјеста у сврху одржавања општих избора. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за услуге 
превоза,а уплатиће се на жиро рачун 
,број:5620088167572278 код  “НЛБ банке“  
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2204/22            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.12.2022. г.             Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
28 

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 ФК „Херцеговац“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за одлазак на међународни 
турнир у Дубаи. 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из гранта предвиђеног за ФК 
„Херцеговац“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2203/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.12.2022. г.             Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
29 

 На основу члана 82. став (3) Закона  о 
локалној самоуправи ("Службени  гласник Републике 
Српске," бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана  10. став (3) 
Уредбе о канцеларијском пословању  („Службени 
гласник Републике Српске“ број 8/20), Начелник  
општине Билећа, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаној ознаци организационих  јединица у 

општинској управи 
општине Билећа за  2023. годину 

 

I 
 

Бројчана ознака  Скупштине општине Билећа за 2023. 
годину  утврђује се као  11.01/ ; 
 
Бројчана  ознака Начелника општине Билећа за 2023. 
годину  утврђује се као  11.02/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности  и инспекцијске послове  општине Билећа 
за  2023. годину, утвређује се као 11.03/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за  финансија општине 
Билећа за  2023. годину утврђује се   као 11.04/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за општу  управу општине 
Билећа за 2023. годину утврђује се као 11.05/ ; 
 
Бројчана ознака Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове општине Билећа за 2023. 
годину, утврђује се као 11.06/. 
 

II 
 

Доношењем овог Рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о бројчаној ознаци организационих јединица 
у општинској управи општине Билећа, број:11.02/012-
1589/21 од 31.12.2021.године. 
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III 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у  „Службеном  Гласнику“ општине Билећа. 
 
Број: 11.02/012-2195/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.12.2022. г.               Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
 
30 

 На  основу члана 82.став (3) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа управе 
(„Службени  Гласник Републике Српске“, број 8/20) и  
тачке 157. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања републичких органа управе („Службени 
Гласник  Републике Српске“, број 129/20),  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одређивању предмета за које ће се водити попис 

аката 
 

Члан 1. 
 
За период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године 
у писарници Општинске управе Билећа, водиће се 
сљедећи попис аката: 
 
1. За предмете са класификационом ознаком 016-

Мјесне заједнице и 016.1 (потврда за издавање 
гробног мјеста), 

2. За предмете са класификационом ознаком 063-
статистика, 

3. За предмете са класификационом  ознаком  110 
(увјерења из радног односа на основу члана 159. 
ЗУП-а), 

4. За предмете са класификационом ознаком 058 
(увјерења  за која нису надлежни други органи о  
приходима по члану домаћинства-права 
студената,на основу члана 160.ЗУП-а), 

5. За  предмете са класификационом ознаком 566: 
(увјерења из права  бораца из области борачко-
инвалидске заштите 566, 

        увјерења из права  РВИ, ППБ и ЦЖР 566.1), 
6.    За предмете са класификационом  ознаком 364 
(увјерења о старости зграде и стамбеној  зони), 
7.    За предмете са класификационом ознаком 455 
(евиденције административних забрана и  Увјерења 
       о личним примањима 455.1), 
8.  За предмете са класификационом ознаком 128 
(издавање радних књижица и исписивање података у 
       радним књижицама), 
9.    За предмете и акте са класификационом ознаком 
320 (овјера књиге рекламација), 
10.  За предмете и акте са класификационом ознаком 
331 (увјерења из области пољопривреде 331.1), 
11.  За предмете и акте са класификационом  ознаком 
510 (увјерења о посједовању гробног мјеста 510.1), 

12. За предмете и акте са класификационом ознаком 
350 (увјерења  из регистра самосталних занатских 
радњи 
        350.1), 
13. За предмете и акте са класификационом ознаком 
336 (увјерења  из области ветеринарске инспекције 
       336.1), 
14. За предмете и акте са класификационом ознаком 
371 (увјерења из области комуналне инспекције 371.1). 
15. За војне евиденције са класификационом ознаком 
566-2.1. 
 

Члан  2. 
 
За предмете и акте из члана 1. овог Рјешења, 
надлежни службеник писарнице Општинске управе 
Билећа отвориће картице, а службеници  којима је у 
опису посла рјешавање предмета за које се води  
попис аката, водиће попис аката у складу са тачком 
160-162. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања републичких органа управе („Службени 
гласник  Републике Српске“, 8/20). 
 

Члан  3. 
 
Доношењем  овога Рјешења ставља се ван снаге 
Рјешење о одређивању предмета за које ће се водити 
попис аката број: 11.02/012-1590/21 од 31.12.2021. 
године.  
 

Члан  4. 
 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном гласнику Општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-2196/22         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.12.2022. г.             Веселин Вујовић с.р 
_____________________________________________ 
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