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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), a у вези са чланом 

164. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник општине Билећа“ бр. 

6/14 и 1/15), Скупштина општине Билећа на својој 

8. Редовној сједници одржаној дана 22.03.2018. 

године,   д о н и ј е л а  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника Скупштине општине 

Билећа 

I 

Блажо Вујовић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности предсједника Скупштине 

општине Билећа, на лични захтјев. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број:11.01/013-45/18       ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                             
Билећа,22.0.2018.год.        Бранко Алексић, с.р 

___________________________   

2 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став (1) 

тачка 2) Статута општине Билећа ( „Службени 

гласник општине Билећа“, број 06/17), Скупштина 

општине Билећа на својој 8. Редовној сједници 

одржаној дана 22.03.2018.године д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 

о поновном расписивању Јавног конкурса 

I 

Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и 

именовање директора Јавне здравствене установе 

Дом здравља „Свети Лука“ Билећа. 

II 

Поновни Јавни конкурс  биће расписан у складу са 

Законом о министарским,владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), Законом о 

систему Јавних служби ( „Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) и 

Статутом наведене Јавне установе. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-46/18       ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа,22.03.2018.год.        Бранко Алексић, с.р 

___________________________   

3 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. став (1) 

тачка 2) Статута општине Билећа( „Службени 

гласник општине Билећа“, број 06/17), Скупштина 

општине Билећа на својој 8. Редовној сједници 

одржаној дана 22.03.2018.године д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса  

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља „Свети Лука“ Билећа. 

II 

Јавни конкурс  биће расписан у складу са Законом 

о министарским,владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03), Законом о систему Јавних 

служби ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07,109/12 и 44/16) и Статутом наведене Јавне 

установе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-47/18        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа,22.03.2018.год.        Бранко Алексић, с.р 

___________________________   
 

4 

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16),члана 86. Статута општине 

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број: 

6/17),а у вези са чланом 5. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике српске“,бр. 

68/07,109/12 и 44/16) и члана 4.Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,броj 

8/14),Скупштина општине Билећа,на својој 8. 

Редовној сједници одржаној дана 22.03.2018 

.године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о усклађивању аката о оснивању Јавне 

установе „Центар за информисање“Билећа 

I 

       Овом Одлуком врши се усклађивање 

оснивачког акта Јавне установе „Центар за 

информисање“ Билећа, са Законом о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број:68/07,109/12 и 44/16) и Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“,број:8/14). 

II 

1. Ради задовољавања 
информативних,културних,образовних,вј
ерских и других потреба грађана 
општине Билећа,Скупштина општине 
Билећа (у даљем тексту Оснивач) 
оснива Јавну установу „Центар за 
информисање“ Билећа (у даљем тексту 
Установа).  

 

2. Јавну установу „Центар за 
информисање“Билећа чине:Билећке 
новине,Радио Билећа и културни 
садржаји који се одвијају у објектима 
стављеним на располагање Јавној 
установи. 

III 

1. Информативна дјелатност, која се обавља 

у установи је независна, отворена и доступна под 

једнаким условима свим 

грађанима,удружењима,странкама,савезима,покре

тима и организацијама регистрованим код 

надлежног суда. 

 2.Радио програм се емитује на територији 

општине Билећа и на територијама других општина 

сагласно одлуци Оснивача или надлежног органа 

Републике сагласно закону. 
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IV 

Назив установе је:Јавна установа „Центар за 

информисање“ Билећа са п.о. са сједиштем у 

Билећи,улица Завођска број 2. 

V 

ЈУ „Центар за информисање“Билећа има 

својство правног лица,које стиче уписом у судски 

регистар.                           

       VI 

1. У правном промету са трећим лицима ЈУ 
„Центар за информисање“Билећа иступа у 
своје име и за свој рачун,самостално и без 
ограничења. 

2. За обавезе створене у правном промету ЈУ 
„Центар за информисање“Билећа одговара 
својом цјелокупном имовином. 

3. Оснивач не одговара за пословање 
установе,по било ком основу изузев 
имовином која је повјерена на управљање 
установи. 
        VII 

          Установа је правни следбеник Центра за 

информисање и културу Билећа,а имовину чине 

ствари,права и новац у својини општине Билећа 

која су стављена на располагање установи.. 

        VIII 

     1.   Установа не може вршити промјене у 

регистрацији без сагласности Оснивача.Приједлог 

промјене може дати и Оснивач установе. 

     2.   Установа не може вршити промјену 

дјелатности,сједиште,назив и статусне промјене 

(подјела,спајање или припајање) без сагласности 

Оснивача. 

IX 

        Дјелатност ЈУ „Центар за 

информисање“Билећа је: 

- 60.10 Емитовање радијског програма, 
- 58.13 Издавање новина, 
- 73.12 Услуге оглашавања (представљања) 

преко медија, 
- 61.20 Дјелатност бежичне 

телекомуникације, 
- 61.10 Дјелатност жичане телекомуникације, 
- 63.12 Интернетски портали, 
- 93.29 Остале забавне и рекреативне 

дјелатности. 
 

 

X 

          Јавна установа обезбјеђује средства на 

основу улагања Оснивача и других и правних и 

физичких лица од: 

- Посебне накнаде утврђене одлуком 
Скупштине општине сагласно закону, 

- Продаје радио програма, 
- Продаје листа „Билећке новине“, 
- Економске пропаганде и 
- Обављањем и других послова из дјелокруга 

установе. 
XI 

         Органи установе су Управни одбор и 

директор. 

XII 

        Управни одбор установе има три члана. 

Управни одбор именује и разрјешава Оснивач 

након спроведеног поступка јавне конкуренције 

.Мандат чланова Управног одбора траје 4 године. 

XIII 

        Директора Установе именује и разрјешава 

Оснивач на приједлог Комисије за избор и 

именовање. 

        Мандат директора траје четири године.                       

XIV 

       Остала питања од значаја за рад Јавне 

установе „Центар за информисање“Билећа 

уредиће се Статутом и осталим актима Јавне 

установе. 

XV 

        JУ „Центар за информисање“Билећа ће 

донијети Статут у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке ,и доставити га Оснивачу ради 

давања сагласности.      

XVI 

       Ступањем на снагу ове Одлуке,престају да 

важе:Одлука о оснивању јавног предузећа „Центар 

за информисање и културу“  Билећа,број:01-013-

108/96 од 05.06.1996.године,и Одлука о  измјенама 

и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа 

„Центар за информисање и културу“ 

Билећа,број11.01/013-248/09 од  27.11.2009.године.                                                             
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XVII 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-49/18        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 22.0.2018.год.       Бранко Алексић, с.р 

___________________________   
 

5 

 На основу члана 8. Став (4) Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), члана 82. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“, број 6/17) Скупштина  општине Билећа на 

својој 8. Редовној сједници, одржаној дана 

22.03.2018.године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Билећа за 

2018.годину. 

I 

Овом Одлуком утврђује се пореска стопа за 

опорезивање непокретности на подручју општине 

Билећа за  2018.годину. 

II 

Предмет опорезивања из ове одлуке су све 

непокретности на територији општине Билећа, под 

којим се у складу са Законом о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 91/15), сматра земљиште са свим 

оним што је трајно спојено с њим, или што је 

изграђено на површини земљишта, изнад или 

испод њега, изузев непокретности наведених у 

члану 9. Став (1) наведеног Закона.  

III 

Пореска стопа за опорезивање непокретности за 

2018.годину на територији општине Билећа износи 

0,05% а примјењиваће се на процијењену тржишну 

вриједност непокретне имовине. 

Пореска стопа од 0,05% примјењиваће се и за 

непокретности у којима се непосредно обавља 

производна  дјелатност. 

IV 

Утврђена пореска стопа из тачке III ове одлуке не 

може се мијењати у току календарске године. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-41/18        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 22.03.2018.год.      Бранко Алексић, с.р 

___________________________   
 

6 

 На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, и 3/16 ) и члана 35. став 

2. тачка 8. Статута општине Билећа („Службени 

гласник општине Билећа „број 6/17 ), Скупштина 

општине Билећа на својој 8. редовној сједници 

одржаној дана  22.03.2018. године      д о н и  је л а    

ј е  

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању Нацрта Плана парцелације 

„Кртине“ Билећа 

I 

Утврђује се Нацрт Плана парцелације „Кртине“ 

Билећа( у даљем тексту План) 

II 

Одлука  се састоји из графичког и текстуалног 

дијела, који је њен саставни дио. 

III 

Нацрт плана се ставља на јавни увид од  

26.03.2018.године до 26.04.2018.године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана  

на јавни увид јавност  ће се обавијестити огласом 

који ће бити објављен у најмање два средства 

јавног информисања, најмање два пута  с тим да 

ће прва обавијест бити објављена осам дана прије 

почетка  јавног увида , а друга 15 дана од почетка 

излагања нацрта на јавни увид. 
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V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена  у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-41/18        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа, 22.03.2018.год.     Бранко Алексић, с.р 

___________________________   
 

7 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске 

“број 97/16) и члана 20. Став (3) Закона о 

споменицима и спомен - обиљежјима 

ослободилачких ратова ( „Службени гласник 

републике српске“, број 28/12) и члана 35. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“, број  6/17) Скупштина општине Билећа на 

својој 8. Редовној сједници одржаној дана 

22.03.2018. године д о н и ј е л а   ј е  

О Д Л У К У 

о прихватању иницијативе за изградњу 

споменика 

ратним добровољцима 1912.-1918.година. 

I 

Прихвата се иницијатива Комисије за споменике и 

спомен-обиљежја општине Билећа за изградњу 

споменика ратним добровољцима 1912-1918 

година. 

II 

Изградња споменика и спомен-обиљежја 

подразумијева подизање грађевинско-

архитектонског, вајарског,сликарског и сличног 

објекта, цјелине или дијела у циљу очувања 

вриједности из члана 3. Закона о споменицима и 

спомен-обиљежјима ослободилачких ратова. 

III 

На основу ове одлуке Комисија за споменике и 

спомен-обиљежја општине Билећа ( у даљем 

тексту: Комисија) заједно ће са даваоцем 

иницијативе-Удружењем ратних добровољаца 

1912.-1918.година, предузимати све потребне 

активности у циљу подизања споменика и спомен-

обиљежја. 

 

IV 

Споменик ће се изградити на парцели  2792 нови 

премјер, у парку поред музичке школе у Билећи. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-53/18        ПОТПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Билећа,22.03.2018.год       Бранко Алексић, с.р 

___________________________   

8 

 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), и члана 35. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“ број 6/14 ) Скупштина општине Билећа на 

својој 8.Редовној сједници одржаној дана 

22.03.2018.године, д о н и ј е л а  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу потпредсједника Скупштине 

општине Билећа 

I 

Бранко Алексић,  разрјешава се дужности 

потпредсједника Скупштине општине Билећа. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-50/18               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Билећа, 22.0.2018.год.         Глигор Самарџић, с.р 

___________________________   
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
уклањање монтажно - демонтажне тенде, са 
припадајућим елементима  на кч.бр. 2587, у улици 
Краља Александра бр.56 у Билећи. 
 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  1.000,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-120/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 05.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      

___________________________ 
2 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број  

6/17)  и члана 1. став (1)тачка  2) Одлуке о додјели 

новчаних средстава („Службени гласник општине 

Билећа „,број 4/11),Начелник општине Билећа,       

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Делић 

Александру и Миланки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-117/18 од 

06.02.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Делић Илије рођеног 04.08.2018. године у Требињу, 

у складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Делић Миланке, број рачуна: 

5620088137131156 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука , ЈМБГ:2404979156007.     

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-117/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 08.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      

___________________________ 

3 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се,Плесном клубу „Хео“ из Билеће 

исплата новчаних средстава у износу од 150,00КМ, 

у сврху финансијске помоћи за организацију 
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„Државног Cheerleading првенства БиХ“ које ће се 

одржати 18.03.2018.године у Билећи. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчене помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-119/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.02.2018.год.       Миљан Алексић, 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“, број: 97/16) и члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за пружање услуге 

превоза чланова Удружења гуслара и епских 

пјесника „Војвода Влатко Вуковић“ Билећа на 

манифестацију која се одржава Суботици. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 1.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

услуге превоза .          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-159/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________  
5 

 На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа „,број:4 /11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Биберџић Бориславу и Ради у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-139/18 од 

13.02.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Биберџић Милоша рођеног 01.02.2018. године у 

Требињу , у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, 

број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Биберџић Борислава, број рачуна: 

5620088023819151 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука ,ЈМБГ:22069751511004.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-139/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      

___________________________  
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6 
 
 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа „,број:4/11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Радан 

Зорану и Јелени у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-146/18 од 15.02.2018. 

године, на име  рођења трећег дјетета Радан 

Обрада рођеног 01.09.2017. године у Требињу , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Радан Зорана, број рачуна: 

5620088143024876 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука ,ЈМБГ:1904976151003.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-146/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      

___________________________ 

7 

 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку хљеба за 

потребе Црвеног крста у Билећи у 2018. години. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 5.500,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за рад 

Црвеног Крста.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-150/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      

___________________________ 

8 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о измјени одлуке о именовању Првостепене 

стручне комисије           

I 

       У члану 6. Одлуке о именовању Првостепене 

стручне комисије о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивања функционалног стања корисника, 

број:11.02/012-1185/17од 16.10.2017.године,умјесто 

:„Висина нето накнаде предсједнику комисије 
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утврђује се у износу од 15 КМ,а члановима 

комисије 10 КМ, по прегледаном лицу за које се 

врши процјена“, треба да стоји: „Висина нето 

накнаде предсједнику комисије утврђује се у износу 

од 20 КМ,а члановима комисије 16 КМ, по 

прегледаном лицу за које се врши процјена“. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-160/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________  
 

9 
 
 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа „,број:4 /11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вучић 

Драгу и Татјани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-152/18 од 16.02.2018. 

године, на име  рођења трећег дјетета Вучић 

Ђорђа рођеног 06.02.2018. године у Требињу , у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Вучић Татјане,број рачуна: 

5620088144113313 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука ,ЈМБГ:2612977177203.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-152/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________  
 
10 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа,      д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Милидраговић Игору и Катарини у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-151/18 

од  16.02.2018. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Милидраговић Игора, број: 

5620088122378232 код „НЛБ Развојне банке“ а.д. 

Бања Лука, ЈМБГ: 2206988153960. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-151/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________ 
 
11 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
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гласник општине Билећа“, број:4/11),  Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Милидраговић Горану и Николији у износу од 

500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-

155/18 од  19.02.2018. године,ради  закључења 

брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Роган Николије, број: 45435216000 код 

„UniCredit-Bank“ а.д.Бања Лука, 

ЈМБГ:09100990158955. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-155/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________  
 
12 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:97/16) и члана 79. 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 

       На основу Одлуке о расподјели буџетске 

резерве,број:11.02/012-745/17од 19.06.2017.године, 

одобрава се Миленић Бориславу  из 

Билеће,исплата новчаних средстава у износу од 

4.000,00 КМ /четирихиљаде и 00/100 

конвертибилних марака/. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за буџетску резерву. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-163/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.      
___________________________  
 
13 
 

       На основу члана 17. став (1), члана 18. став (1) 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“,број: 39/14), члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за одржавање јавне 

расвјете и семафора општине Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 50.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

текуће одржавање.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 

за доставу понуда. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-169/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.02.2018.год.      Миљан Алексић, с.р 
___________________________  
 

14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:97/16) и члана 5. 

Правилника о попису имовине, новчаних 

средстава, потраживања, обавеза, ситног 

инвентара и залиха („Службени гласник општине  

Билећа“, број: 2/07), Начелник општине Билећа,     

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА РАДА И 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава Министарства 

рада и борачко-инвалидске заштите, у саставу: 

 

1. Мирко Вујовић, предсједник Комисије, 
2. Анђелка Таминџија,  члан Комисије, 
3. Стана Перућица, члан Комисије. 

 
II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 

у складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/10). 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број: 11.02/012-171/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.02.2018.год.      Миљан Алексић, с.р 
___________________________  
 

15 
 

 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за пружање услуге 

надзора над израдом Шумско-привредне основе за 

приватне шуме на подручју општине Билећа, за 

период од 01.01.2018. до 31.12.2027. године. 

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 

израду пројектне документације.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-168/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.02.2018.год.      Миљан Алексић, с.р 
___________________________  
 
16 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 87. Статута општине 
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Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17)  и члана 1.став (1) тачка 1) Одлуке о додјели 

новчаних средстава („Службени гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Албијанић Саву и Софији у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-165/18 од  

21.02.2018. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Албијанић Сава, број: 5620088144887276 

код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

2701986151007. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-165/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.02.2018.год.       Миљан Алексић,с.р 
___________________________   
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Хрњаз Милимиру и Горици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-166/18 од  

21.02.2018. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Хрњаз Милимира, број: 5620088084381489 

код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ: 

1308987153952. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-166/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.02.2018.год.      Миљан Алексић, с.р 
___________________________ 
 
18 
 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Мићуновић Горану и Марини у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-184/18 од  

27.02.2018. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
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рачун:Мићуновић Горана, број: 5520031784092495 

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

1404980151007. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-184/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 01.03.2018.год.      Миљан Алексић, с.р 
___________________________   
 
19 
 
  На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 5. став (5). и 

(6) Закона о преносу права својине на капиталу 

Републике Српске у предузећима која обављају 

комуналне дјелатности на јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 50/10), 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 представника општине Билећа у 

Скупштину друштва капитала Ј.П. „Комус“ 

А.Д.Билећа 

I 

     Слађана Јањић, именује се за представника 

општине Билећа у Скупштину друштва капитала 

Ј.П. „Комус“ А.Д.Билећа 

         II  

     Именована је дужна да заступа интересе 

општине Билећа у Скупштини друштва капитала 

Ј.П. „Комус“ А.Д.Билећа. 

III 

      Ово Рјешење се сматра пуномоћјем за 

заступање општине Билећа на скупштинама 

акционара. 

IV 

     Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-329/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 09.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   
 
20 
 
 На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

 Одобрава се провођење  поступка јавне набавке 

за избор најповољнијег понуђача за набавку горива 

за потребе Општинске управе Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

33.000,00 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 

за доставу понуда. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-352/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.03.2018.год.      Миљан Алексић, с.р.     

___________________________ 
21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 



14                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 1                                  5.4.2018 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

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 Самарџић Зорану, студенту 

Факултета за производњу и менаџмент у Требињу, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

/тристотине  конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за одбрану и презентацију 

научног рада. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 

жиро рачун Самарџић Зорана, број: 

5620088144535651 код  “НЛБ Развојне банке“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-107/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________ 
 

22 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа      д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за извођење обавезне дератизације на 

подручју општине Билећа у 2018. години 

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 

расходе за дератизацију.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-359/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   
 
23 

  На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“,број: 39/14), члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку 

геодетског инструмента – тоталне станице. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

15.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у Буџету 
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општине Билећа, из средстава предвиђених за 

набавку постројења и опреме.          

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: 11.02/012-360/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   
 
24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Продановић Марку и Јовани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-355/18 од  

13.03.2018. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“, број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Продановић Марка, број: 5521153106833424 

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

1011987153968. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-355/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   
 
25 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

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

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Mилошевић Јову и Весни у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-357/18 од  

14.03.2018. године, ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун: Милошевић Јова, број: 45457089001 код 

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

1311981153951 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-357/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.03.2018.год.      Миљан Алексић, с.р.     

___________________________   
 
26 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 
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гласник општине Билећа „,број: 4/11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 

Небојши и Јелени у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-367/18 од 

19.03.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Вујовић Алексе рођеног 07.03.2018. године у 

Требињу , у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун: Вујовић Небојше, број рачуна: 

5620083000002329 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука, ЈМБГ: 1609979151002. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-367/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.03.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________ 

27 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа „,број:4/11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Леро 

Милану и Ивани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-373/18 од 19.03.2018. 

године, на име  рођења трећег дјетета Леро Саре 

рођене 08.03.2018. године у Требињу , у складу са 

Одлуком Скупштине општине Билећа („Службени 

гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 

II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Леро Милана, број рачуна: 

5621008013439038 код „ НЛБ. Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука , ЈМБГ: 0201984151018. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-373/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.03.2018.год.      Миљан Алексић, с.р.        

___________________________   

28 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

Одлуке о додјели новчаних средстава („Службени 

гласник општине Билећа „,број:4/11),Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава Нешовић 

Милану и Зорани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-384/18 од 

20.03.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Нешовић Илије рођенog 09.03.2018. године у Фочи , 

у складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број:4/11 ). 
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II 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на жиро 

рачун  Нешовић Милана, број рачуна: 17020358 код 

„Hipo Alpe Adria bank“ а.д.  Бања Лука , ЈМБГ: 

1001986151028.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-384/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 21.03.2018.год.       Миљан Алексић, с.р.     

___________________________   

29 

  На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 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 отварању рачуна 

I 

       Одобрава се,отварање жиро рачуна посебних 

намјена за буџетску организацију 0006920,врста 

прихода:722321,позив на број:0000000000 у сврху 

прикупљања јавних приода од боравишне таксе. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-400/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.03.2018.год.       Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   
 
30 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се Глибо Борису,студенту Енглеског 

језика у Бијељини, исплата новчаних средстава у 

износу од 200,00 КМ /двијестотине  конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за припрему и 

одбрану дипломског испита. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 

жиро рачун Глибо Бориса, број: 5620128101674550 

код  “НЛБ Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-170/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.03.2018.год.        Миљан Алексић,с.р.     

___________________________   

31 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку 

замјенских тонера за штампаче и копир апарат 

(ЛОТ 1), набавку кафе,чаја и шећера ( ЛОТ 2), 

набавку сокова и пића (ЛОТ 3), набавку 

канцеларијског материјала (ЛОТ 4), набавку 

канцеларијског папира (ЛОТ 5) и  набавку 
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средстава за одржавање хигијене ( ЛОТ 6) за 

потребе Општинске управе Билећа. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи: 

13.500,00 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 

за доставу понуда. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-401/18      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.03.2018.год.     Миљан Алексић,с.р.     

___________________________ 

32 

 На основу члана 240. став (4) Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16), 
члана 7. став (3) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), Посебног Колективног Уговора 
за запослене у области локалне самоуправе 
(Службени гласник Републике Српске број 20/17) и 
тачке V Одлуке о утврђивању плате,висине 
примања по основу рада и висине помоћи раднику 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 53/16), 
Синдикална организацијa “Органа управе Билећа и 
Начелник општине Билећа, закључили су 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА 

 
Члан 1. 

 
(1)Појединачним Колективним уговором за 
запослене у органима јединице локалне управе 
Билећа (у даљем тексту: Колективни уговор) 
уређују се права, обавезе и одговорности  
општинских службеника и запослених који немају 
статус службеника (у даљем тексту: запослени), 
која проистичу из рада и по основу рада, као и 
друга питања која нису на потпун и цјеловит начин 
уређена Законом о локалној самоуправи, односно 

прописа који уређују радно-правни статус 
запослених у органима јединица локалне 
самоуправе у Републици Српској, Законом о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе, Законом о раду и овим колективним 
уговором, друга примања запослених, право на 
помоћ, права у случају престанка радног односа, 
услове за рад синдиката, те право на штрајк, као и 
друга питања од значаја за уређивање односа 
између запослених, с једне стране, и јединице 
локалне самоуправе као послодавца (у даљем 
тексту: послодавац), с друге стране.  
(2) Одредбама овог колективног уговора не може 
се утврдити мањи обим права од права која су 
одређена законима из става 1. овог члана.  
 

Члан 2. 
 

(1) Права, обавезе и одговорности из радног 
односа морају бити усклађени са прописима из 
члана 1. став 1. Колективног уговора.  
(2) Пријем у радни однос, општи и посебни услови 
за заснивање радног односа, приправнички стаж, 
пробни рад, стручно оспособљавање и 
усавршавање запослених, повратак на посао након 
истека функције, распоређивање запослених, 
радно вријеме, прековремени рад, дневни одмор, 
седмични одмор, годишњи одмор, дисциплинска и 
материјална одговорност, престанак радног 
односа, плаћено и неплаћено одсуство, заштита на 
раду, вишак запослених, оцјена рада и 
напредовање запослених, заштита права 
запослених и остваривање права на штрајк 
регулисани су прописима из члана 1. став. 1. 
Колективног уговора и нису предмет Колективног 
уговора.  
 

Члан 3. 
 

(1) Запослени за обављени рад има право на плату 
као и накнаду у складу са законом, и Колективним 
уговором.  

(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата 
утврђена у складу са Законом о раду.  
 

Члан 4. 
 

(1) Запослени има право на мјесечну плату.  

(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од 
радног мјеста запосленог и платне групе.  

(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за 
претходни мјесец, а средства за бруто плате 
обезбјеђују се у буџету јединице локалне 
самоуправе.  

Члан 5. 
 

(1) Основна плата обрачунава се и исказује 
мјесечно за пуно радно вријеме према радном 
мјесту и одговарајућој платној групи.  

(2) Основна плата из става 1. овог члана је 
производ цијене рада као израза вриједности за 
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најједноставнији рад и коефицијента утврђеног 
према платној групи.  

(3) Увећање плате на пословима који се према 
посебним прописима сматрају пословима са 
посебним условима рада урачуната су  у износ 
основне плате из става 2. овог члана и не могу се 
посебно исказивати. 

(4) Основна плата увећава се по основу радног 
стажа и то , за сваку навршену годину радног стажа 
до навршених 25 година 0,3%,а након навршених 
25 година за сваку навршену годину 0,5%.  

(5) Цијена рада је  основ за обрачун плате, а 
утврђују је учесници Колективног уговора, а иста се 
утврђује у износу од 100,00КМ. 
(6) Цијена рада ће се утврђивати једном годишње 
од стране потписника Колективног уговора. 

 
Члан 6. 

 
(1) Коефицијенти за обрачун плата запослених 
утврђују се у распонима и разврставају се у платне 
групе у зависности од потребног стручног знања, 
сложености послова, самосталности у раду и 
степена одговорности.  

(2) Послови се разврставају у платне групе са 
сљедећим коефицијентима за обрачун плате:  

1) прва платна група – послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог 
радника................................................................ 4,00 

2) друга платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од три 
године(намјештеници)................................4,30-5,00 

3) трећа платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од четири 
године...........................................................5,10-6,50 

- За службенике седме категорије - стручни 
сарадник првог звања.........................................6,00 

- За службенике седме категорије – стручни 
сарадник другог звања.......................................5,90 

- За службенике седме категорије – стручни 
сарадник трећег звања.......................................5,80 

4) четврта платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче специјализацијом 
на основу стручности средњег 
образовања..................................................6,60-7,50 

5) пета платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче вишим 
образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ECTS бодова или еквивалент 
.......................................................................7,60-8,50 

- За службеника шесте категорије – виши стручни 
сарадник првог звања.........................................7,90 

- За службеника шесте категорије – виши стручни 
сарадник другог звања.......................................7,80 

- За службеника шесте категорије – виши стручни 
сарадник трећег звања.......................................7,70 

6) шеста платна група – послови на извршилачким 
радним мјестима на којима се захтјева стручност 
која се стиче високим образовањем која се стиче у 
трајању од 4 године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент.................................................8,60-13,00 
-Шеф инспекције......................................11,00-13,00 
- Шеф одсјека............................................10.00-11,00 
- Инспектор и комунални полицајац.....10,00-11,00 
-Старјешина ватрогасне јединице......................8,20 
- За службеника пете категорије – самостални 
службеник првог звања........................................9,20 
- За службеника пете категорије – самостални 
службеник другог звања......................................9,00  
- За службеника пете категорије – самостални 
службеник трећег звања......................................8,80 
7) седма платна група – послови на руководећим 
радним мјестима (прва категорија) на којима се 
захтјева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од 4 године или високим 
образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент...................................................,10-19,00 
 
(3) За обрачун плате запослених у кабинету 
начелника општине који немају статус службеника 
или намјештеника примјењује се коефицијент 
шесте платне групе уколико имају стручност која се 
стиче високим образовањем у трајању од 4 године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент. 
(4) Уколико запослени става 3. овог члана немају 
стручност шесте платне групе за обрачун плате 
примјењује се коефицијент платне групе у 
зависности од захтијеваног степена стручне 
спреме. 
(5) Овим Колективним уговором односно општим 
актом одређују се коефицијенти за свако радно 
мјесто у отштинској управи у оквиру платних група 
из става 2. овог члана,  с тим да се за радна мјеста 
службеника у истој категорији, односно категорији и 
звању, односно пословима исте сложености за 
радна мјеста намјештеника одређује исти 
коефицијент. 
 

Члан 7. 
 

Плата приправника са високоим, вишим или 
средњим одбразовањем утврђује се и исплаћује у 
износу од 80% плате треће, пете или шесте платне 
групе и члана 6. став 2. Колективног уговора. 

 
Члан 8. 

 
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде 
дуже од пуног радног времена за сваки час рада 
имају право на један час компезирајућег радног 
времена. 
(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и часове које су 
запослени дужни да искористе најкасније у року од 
6 мјесеци. 

 
Члан 9. 

 
(1) Основна плата запосленог увећава се:  
1) по основу рада ноћу - 35%,  
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2) за рад на дане републичког празника и друге 
дане у које се по закону не ради - 50% и  
3) по основу обављања послова радног мјеста с 
повећаним ризиком - 15% . 
 
(2) Различити основи увећања плате из овог члана 
међусобно се не искључују.  
(3)Прековремени рад у току године не може бити 
дужи од 150 радних часова.  
 

Члан 10. 
 

Послодавац запосленима на терет материјалних 
исплаћује:  
1) дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, Федерацији БиХ и у иностранству - у 
висини коју одреди Влада Републике Српске 
посебним актом,  
2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на 
посао и повратка с посла - у висини пуне цијене 
мјесечне карте у јавном превозу,  
3) отпремнину приликом одласка запосленог у 
пензију - у висини три процјечне нето плате 
запосленог обрачунате за посљедњи мјесец 
приликом одласка у пензију,или највише три 
просјечне плате код послодавца,које је повољније 
за запосленог 
4) накнада за повећање трошкова боравка за 
вријеме рада на терену – 10% од утврђене цијене 
рада 
5) накнаду плате за првих 30 дана привремене 
спријечености за рад у висини од 85% од основа за 
обрачун накнаде плате за вријеме привремене 
спријечености за рад у складу са прописима којима 
се регулише здравствено осигурање,  
6) регрес за коришћење годишњег одмора  најмање 
у висини  најниже плате у Републици Српској 
исплаћене у предходној години, 
7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа дневно -  у 
висини од 0,75% просјечне нето плате у Републици 
Српској за претходну годину, за сваки радни дан 
запосленог. 
8) накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног посла 
по налогу послодавца - у висини од 20% од цијене 
горива по једном литру за сваки пређени 
километар.  
  

Члан 11. 
 

(1) Запослени има право на накнаду трошкова 
превоза из члана 10. тачка 2. Колективног уговора 
уколико је мјесто становања запосленог удаљено 
од мјеста рада преко 3 km, а највише 50 km.  
(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено 
преко 50 km остварује ово право до износа који је 
утврђен за запослене чије мјесто становања не 
прелази 50 km.  
 

Члан 12. 

 
(1) Запослени који ради са пуним радним временом 
или најмање 6 сати дневно има право на одмор у 
току радног времена у трајању од 30 минута. 
Распоред о кориштењу овог одмора утврђује 
послодавац.  
(2) Запослени који ради дуже од 4 сата, а краће од 
6 сати дневно има право на одмор  у току рада у 
трајању од најмање 15 минута  
(3) Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, а најмање 10 сати дневно,  поред одмора 
из става 1. овог члана има право на додатни одмор 
у току рада у трајању од најмање 15 минута. 
(4) Вријеме одмора из става 1. до 3. овог члана 
урачунава се у радно вријеме.  

 
Члан 13. 

 
(1) Запослени има право на дневни одмор између 
два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 
часова непрекидно. 
(2) Запослени има право на седмични одмор у 
трајању од најмање од 24 часа непрекидно којем се 
додаје најмање 8 часова одмора из става 1. овог 
члана  према унапријед одређеном распореду.  

 
 

Члан 14. 
 

(1) У свакој календарској години запослени има 
право на годишњи одмор у трајању од најмање 
четири радне седмице, односно најмање 20 радних 
дана. 
(2) Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава 
се по основу 
  1) Дужине радном стажа, на начин да се за сваке 
4 навршене године радног стажа трајање годишњег 
одмора увећава за по један радни дан. 
  2) Лицу са инвалидитетом и родитељу усвоиоцу, 
стараоцу или хранитељу дјетета ометеног у 
психофизичком развоју у старости до 7 година 
живота -  за два радна дана. 
(3) Годишњи одмор увећан по основима из става 2. 
овог члана не може се утврдити у трајању дужем 
од 30 радних дана,  осим запосленим из члана 80. 
став 3. Закона о раду. 

 
Члан 15. 

 
Запослени који није навршио 6 мјесеци 
непрекидног радног стажа има право на годишњи 
одмор у трајању од једног радног дана за сваки 
мјесец рада.  

 
Члан 16. 

 
(1) Годишњи одмор, по правилу, користи се без 
прекида.  
(2) Годишњи одмор може се, изузетно, користити у 
дијеловима, у складу са могућностима и потребама 
органа једнице локалне самоуправе. 
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(3) Ако запослени користи годишњи одмор у 
дијеловима, први дио користи у трајању од најмање 
двије радне седмице у трајању календарске 
године, а други дио најкасније до 30. јуна наредне 
календарске године. 
(4) Приликом распоређивања годишњег одмора 
узеће се у обзир жеља и потребе запослених.  

 
Члан 17. 

 
Приликом оставривања права на годишњи одмор и 
других права чије остваривање зависи од 
непрекидног рада, сва одсуствовања са рада за 
које је запослени остварио накнаду плате неће се 
сматрати прекидом у раду. 

 
Члан 18.  

 
(1) Запослени има право на плаћено одсуство у 
току једне календарске године у следећим 
случајевима:  

1) приликом склапања брака – пет радних дана;  

2) приликом смрти члана уже породице – пет 
радних дана  

3) у случају тешке болести уже члана породице – 
три радна дана  

4) приликом рођења дјетета - три радних дана 

5) елементарне непогоде којом је угрожена 
егзистенција запосленог и његове породице – три 
радна дана  

6) добровољног давања крви - два радна дана 
приликом сваког давања  

7) ради задовољавања вјерских и традицијских 
потреба – два радна дана  

8) пресељења у други стан – два радна дана  

9) приликом смрти члана шире породице – два 
радна дана 

10) полагање стручног испита – један радни дан 

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог члана не 
може бити дуже од 5 радних дана у току 
календарске године. 

(3) Запослени у случају потребе може у току 
календарске године користити плаћено одстуство 
по више основа. 
(4) Послодавац може, на захтјев запосленог у 
оправданим случајевима одобрити плаћено 
одсуство дуже од 5 дана, али не дуже од 15 дана.  
(5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по 
свим основама потребно је приложити 
одговарајући доказ о постојању случаја за који се 
тражи плаћено одсуство. 
(6) Чланом уже породице у смислу овог 
колективног уговора, смартају се: брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца(брачна, 
ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца узета под 
старатељство и друга дјеца без родитеља узета на 
издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, 
усвојилац,a чланови шире породиц  дјед и баба по 
мајци и по оцу, брат и  сестра и чланови уже 
породице брачног друга. 

 
Члан 19. 

 
(1)Послодавац може запосленом, на његов 
писмени захтјев, одобрити неплаћено одсуство у 
следећим случајевима:  
  1) стручног или научног усавршавања у земљи и 
иностранству, и  

  2) његе тешко обољелог члана уже породице.  
  3) у другим оправданим случајевима, на захтјев 
запосленог 
(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог члана 
може трајати до три мјесеца, осим у случајевима 
стручног и научног усавршавања у иностранству, 
које може трајати до једне године.  

(3) За вријеме неплаћеног одсуства, права и 
обавезе запосленог по основу радног односа, 
мирују, а трошкове пензијског и инвалидског 
осигурања сноси корисник неплаћеног одсуства. 

 
Члан 20. 

 
(1) Запослени и његова породица имају право на 
помоћ у случају:  
  1) смрти запосленог - у висини три просјечне 
плате запослених исплаћене у општинској управи у  
претходној години 
  2) смрти члана уже породице у висини двије 
просјечне плате запослених исплаћене у 
општинској управи у претходној години 
  3) тешке инвалидности запосленог(која је 
категорисана од надлежног органа) у висини двије 
просјечне плате запослених исплаћене у 
општинској управи у претходној години 
  4) дуготрајне болести или дуже неспособности за 
рад усљед повреде запосленог(утврђене од стране 
љекарске комисије) у висини једне просјечне плате 
запослених исплаћене у општинској управи у 
претходној години, 
  5) изградња надгробног споменика запосленог 
који је изгубио  живот приликом обављања 
службене дужности у висини три просјечне плате 
запослених исплаћене у општинској управи за 
претходну годину, 
  6) рођења дјетета – у висини једне просјечне 
плате запослених исплаћене у општинској управи у 
претходној години  
  7) новчану накнаду за посебне резултате рада у 
висини до једне просјечне плате запосленог 
остварене у претходном мјесецу, прије 
додјељивања награде. 
(2) Уколико више чланова породице испуњава 
услове за остваривање права из става 1, тачка 2 и 
4 овог члана, право на помоћ осварује само један 
запослени. 
(3) Новчана накнада за посебне резултате рада 
може се исплатити истом запосленом само једном 
годишње за један мјесец, а одлука ће бити 
објављена на огласној табли организационе 
јединице запосленог. 
(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 
остварени радни стаж у органу јединице локалне 
самоуправе, у трајању од:  
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1) 20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне плате запослених исплаћене у 
општинској управи у претходној години 
2) 30 година радног стажа - у висини двије 
просјечне плате запослених исплаћене у 
општинској управи у претходној години 
 

Члан 21. 
 

Уколико из било којих разлога не исплати 
потражиоца запосленог из овог колектовног 
уговора послодавац је обавезан да потраживања 
води у својим пословним књигама као обавезу и 
исплати запосленог у наредној  буџетској години по 
обезбјеђењу средстава 

 
Члан 22. 

 
У случају престанка радног односа у органима 
јединице локалне самоуправе у складу са 
одредбама закона који уређује радно-правни статус 
запослених и Закона о раду, запослени има право 
на отказни рок који зависи од дужине радног стажа 
запосленог и утврђује се за:  
1) радни стаж од двије до десет година - 30 дана,  
2) радни стаж од десет до 20 година - 45 дана,  
3) радни стаж од 20 до 30 година - 75 дана,  
4) радни стаж дужи од 30 година -  90 дана.  

 
 

Члан 23. 
 

(1) Ако је запосленом престао радни однос усљед , 
промјене у организацији рада и пословања органа 
јединице локалне самоуправе, односно због 
смањења обима послова или укидања послова, 
запослени има право на отпремнину на терет 
послодавца. 
(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог у органу јединице локалне самоуправе, 
а износи: 
 1) за рад од двије до десет година – 35% просјечне 
мјесечне плате запосленог исплаћене у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа, за 
сваку навршену годину рада, 
 2)  за рад од десет до двадесет година – 40%  
просјечне мјесечне плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада, 
 3)  за рад од двадесет до тридесет година – 45% 
просјечне мјесечне плате запосленог исплаћене у 
посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа, за сваку навршену годину рада,  
 4) за рад дужи од тридесет година – 50% просјечне 
мјесечне плате запосленог исплаћене у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа, за 
сваку навршену годину рада. 
(3) Отпремнина из става 2. овог члана не може 
бити већа од шест просјечних мјесечних плата 
исплаћених запосленом у посљедња три мјесеца 
прије престанка радног односа.  

(4) Приликом утврђивања програма рјешавања 
вишка запослених послодавац је дужан да са 
синдикатом разради критеријуме за утврђивање 
вишка запослених у складу са законом. 
 

Члан 24. 
 

Послодавац  је дужан информисати запослене о 
правима, обавезама и одговорностима 
проистеклим из закона. 
 

Члан 25. 
 

Послодавац је дужан да запослене обавјештава о 
свим активностима везаним за утврђивање 
престанка потреба за радом запослених и да 
омогући да се сваки запослени лично упозна са 
мућностима за рјешавање свог радно правног 
статуса. 
 

Члан 26. 
 

Синдикат има право да захтијева од послодавца и 
друге информације за остваривање права 
запослених. 

Члан 27. 
 

Послодавац је дужан да синдикату омогући 
дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, 
статутом, програмом и међународним 
конвенцијама о раду, и то:  
1) да покреће иницијативе, подноси захтјеве и 
приједлоге и да заузима ставове од значаја за 
материјални, економски и социјални положај 
радника и  
2) да се мишљење и приједлози синдиката 
размотре прије доношења одлуке од значаја за 
материјални, економски и социјални положај 
радника и да се према њима опредијели.  
3) да синдикату уручује позиве за састанке којима 
се одлучује о правима запослених 
 

Члан 28. 
 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове за 
његово дјеловање, на начин да омогући:  
1) коришћење одговарајуће просторије и потребне 
административно-техничке услуге,  
2) приступ подацима и информацијама неопходним 
за обављање синдикалних активности, и  
3) накнаду плате на основну плату предсједнику 
или повјеренику синдиката код послодавца у 
износу од 10% ако синдикат има до 100 чланова 
односно 12,5% ако синдикат има преко 100 
чланова. 
 

Члан 29. 
 

(1) Синдикалног представника, због његове 
синдикалне активности, ако дјелује у складу са 
важећим законима, колективним уговорима и 
општим актима, није могуће без сагласности 
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надлежног органа синдиката распоредити на друго 
радно мјесто, нити упутити на рад код другог 
послодавца.  

(2) Због синдикалног дјеловања, послодавац не 
може синдикалном представнику без сагласности 
надлежног органа синдиката којем припада 
смањити плату, или против њега покренути 
дисциплински поступак, или га на други начин 
довести у неугодан или подређен положај.  
 
(3) Право из ст 1. и 2. овог члана траје за вријеме 
обављања функције и годину дана након истека 
функције.  
(4) Синдикални представници у смислу овог члана 
су и функционери синдиката на вишим нивоима 
који своју функцију обављају волонтерски, а 
запослени су код послодавца.  

 
Члан 30.  

 
(1) Представницима синдиката мора се омогућити 
одсуствовање са посла ради присуствовања 
синдикалним састанцима, конференцијама, 
сједницама и конгресима и ради оспособљавања 
на курсевима и семинарима.  
(2) Представницима синдиката обезбјеђује се 
приступ свим радним мјестима код послодавца, 
када је то потребно за обављање њихове функције.  
(3) У случају потребе убирања средстава 
солидарности, представници запослених које 
синдикат за то овласти имају право да ове 
активности обављају у одговарајућим просторијама 
послодавца.  
(4) Представницима синдиката дозвољено је да 
истичу обавјештења синдиката у просторијама 
послодавца на мјестима која су приступачна 
запосленим.  
(5) Представницима синдиката дозвољава се да 
користе најмање два сата мјесечно у току радног 
времена за састанке у организацији или установи и 
два сата мјесечно за остале синдикалне 
активности.  
(6) Послодавац је дужан да представницима 
синдиката дозволи да запосленима достављају 
информације, билтене, публикације, летке и друга 
документа синдиката.  
(7) Активности синдиката врше се тако да не иду на 
штету редовног функционисања послодавца и 
радне дисциплине. 

 
Члан 31. 

 
(1) Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и 
уплату синдикалне чланарине обуставом износа 
чланарине из плата запослених - чланова 
синдиката приликом сваке исплате плата, а према 
одлуци надлежног органа Синдиката управе 
Републике Српске, уз писану сагласност, односно 
синдикалну приступницу радника.  

 
 
 
 

Члан 32. 
 

(1) Запослени у овој дјелатности имају право на 
штрајк у складу са Законом о штрајку, посебним 
законима у овој области.  
(2) Синдикат у штрајку поступа у складу са 
правилима Синдиката у штрајку које је донио 
надлежни орган Синдиката управе Републике 
Српске и Савеза синдиката Републике Српске.  
 

Члан 33. 

 

(1) Запослени има право на безбједност и заштиту 
здравља на раду у складу са законом, посебним 
прописима којима се уређује област безбједности и 
заштите здравља на раду, колективним уговором и 
актима послодавца.  

(2) Послодавац је дужан да обезбиједи запосленом 
рад на радном мјесту и у радној средини у којима 
су спроведене мјере заштите и здравља на раду и 
одговоран је за непримјењивање тих мјера.  

 
Члан 34. 

 
(1) Запослени код послодавца имају право да 
изаберу једног или више предтставника за заштиту 
здравља на раду. 
(2)  Послови представника за заштиту здравља на 
раду обавњаће синдикали одбор. 
 

Члан 35. 
 

Послодавац је дужан да представнику запослених 
за заштиту и здравље на раду омогући увид у све 
активности које се односе на безбједност и 
здравље на раду. 
 

Члан 36. 
 

Послодавац може својим актом ближе одређивати 
поједина права, обавезе и одговорност запослених 
и начин њиховог остваривања, при чему се не 
може одредити мањи обим права запосленог од 
онога који је отврђен овим колективним уговором. 

 
Члан 37. 

 
(1) Ради праћења, примјене и тумачења овог 
колективног уговора, уговорне стране формирају 
комисију у коју улазе по три представника сваке 
уговорне стране.  
(2) Комисија доноси закључке консензусом.  
(3) Закључци комисије су обавезујући за уговорне 
стране, уколико неко од учесника не оспори 
закључак комисије у року од осам дана од дана 
достављања закључка.  

 
Члан 38. 

 
Овај колективни уговор могу споразумно 
измијенити уговорне стране на начин и у поступку 
којим је закључен.  
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Члан 39. 
 

(1) Учесници овог колективног уговора сагласни су 
да се овај колективни уговор закључи на период од 
три године, 
(2) Сваки учесник у потписивању овог Колективног 
уговора може отказати овај уговор на начин 
прописан Законом о раду. 
 

Члан 40. 
 

(1) Овај колективни уговор сматра се закљученим 
када га у истовјетном тексту потпишу његови 
учесници.  
(2) Овај колективни уговор ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
(3) Ступањем на снагу овог колективног уговора 
престаје да важи Колективни уговор за запослене у 
општинској управи Билећа број: 11.02/012-917/16 
објављен у „Службеном гласнику Општине Билећа 
„број 6/16. 
 
Број: 11.02/012-349/18       
Билећа, 12.03.2018.год.       
ЗА СИНДИКАЛНУ                
ОРГАНИЗАЦИЈУ                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Милорад Војновић               Миљан Алексић, с.р.      

 ___________________________   
                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


