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БУЏЕТ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО 

ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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На основу члана 31. 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”, број 97/16), и члана 
35. Статута  општине Билећа (,,Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17 ), Скупштина општине 
Билећа, на својој  11. Редовној сједници, одржаној 
дана  18.06. 2018. године, 
д о н и ј е л а  ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Билећа за 2017. годину 
       
 

I 
Овом Одлуком усваја се Извјештај о извршењу 
Буџета за 2017. годину у износу од  8.750.534 КМ. 
 

II 
Средства из претходног члана чине:  
-изворни приходи 
..............................................................5.682.660 КМ 
-грантови, трансфери, примици за нефинансијску 
имовину и примици од нефинансијске имовине и 
задуживања                           
..............................................................839.648 КМ 
 

III 
Средства Буџета из члана I ове Одлуке 
распоређује се : 
- Расходи за лична примања и коришћења роба и 
услуга ..................................................5.607.886 КМ 
-Расходи финансирања ,субвенције и грантови 
.................................................................929.091 КМ 
-Дознаке на име социјалне заштите из 
буџета.....................................................735.657 КМ 
-Издаци по основу капиталних 
улагања................................................ 202.719  КМ 
-Издаци за дате зајмове ,отплату главнице и 
осталих дугова....................................1.275.181 КМ 
 
    

IV 
Вишак расхода над приходима у износу од 
2.228.226 КМ настао је услед неостварених 
прихода у Буџету и пробијања појединих ставки у 
односу на планирана средства на страни расхода. 
     
     

V 
Приходи по изворима и врстама и распоред 
прихода утврђује се у Билансу Буџета Општине 
Билећа за 2017. годину. 
 

 
 

VI 
 

 Извјештај о извршењу Буџета за 2017. годину са 
оствареним приходима и извршеном расподјелом 
прихода прилаже се уз ову Одлуку и чини њен 
саставни дио. 
 
 

VII 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику  
Општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-148/18  Предсједник СО-е, 
Билећа,18.06.2018.године   Срђан Роган , с.р. 
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На основу члана 100. став (1) и члана 146. став (1) 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12 и 90/16), чланова 5, 
12. и 24. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 4. Закона о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 66/13), 
члана 3. Уредбе о класификацији дјелатности 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 8/14) и члана 35. Статута општине 
Билећа  („Службени гласник општине Билећа “, број 
6/17),  Скупштина општине Билећа на својој 11. 
Редовној сједници одржаној дана, 18.06.2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о организовању и усклађивању пословања  

Јавне установе Центар за социјални рад  
Билећа 

 
I 
 

Усклађује се организовање и пословање Јавне 
установе Центар за социјални рад Билећа са     
Законом  о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12 и 90/16), Законом о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16),  
Законом о класификацији дјелатности Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности 
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Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 8/14), на начин што се поменутим 
прописима врши усклађивање дјелатности 
установе, органа установе и њихове надлежности и 
јавних овлашћења установе. 
 

II 
 
Јавна установа из тачке I ове Одлуке пословаће 
под називом Јавна установа „Центар за социјални 
рад“ Билећа ( у даљем тексту: Центар). 
Скраћени назив установе је: ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Билећа. 
Сједиште ЈУ Центар за социјални рад Билећа је у  
Билећи,  у улици  Краља Александра бр. 28. 
 

III 

 

Оснивач Центра је општина  Билећа  (у даљем 

тексту: Оснивач). 

 

IV 

 

Центар је основала Скупштина општине Билећа  

Одлуком о оснивању Центра за социјални рад 

Билећа,  број:023-20/19 од 23.03.1996.  године. 

Оснивачки акт усаглашен је са законским 

прописима који регулишу организацију рада и 

пословање јавних служби Одлуком о усклађивању 

Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 

општине Билећа, број.11.01/013-81/11 од 

06.06.2011. године. 

V 
 
Центар је јавна установа социјалне заштите и има 
својство правног лица које је стекла уписом у  
судски регистар код Основног суда Требиње- број 
регистарског улошка  1-1147-00, број уписника суда 
Ф-354/96 од 10.12.1996 . године и наставља 
континуитет рада  и пословања  са стеченим 
статусом правног лица.                                                                                            

 
VI 
 

У правном промету са трећим лицима Центар 
иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе 
одговара  без ограничења свим својим средствима.      
 

VII 
 
 Дјелатност Центра  је: 

- 88.99   Остале дјелатности социјалног 
рада без смјештаја, д.н.- претежна 
дјелатност, 

- 88.10 Дјелатности социјалног рада без 

смјештаја за старија лица и лица са 

инвалидитетом-додатна дјелатност. 

                                                                       

VIII 

(1) У спровођењу дјелатности социјалне заштите и 

социјалног рада Центар врши сљедећа јавна 

овлашћења: 

- пружа прву стручну помоћ грађанима, 
- рјешава у првом степену о остваривању права 
утврђених Законом о социјалној заштити и Одлуком 
о проширеним правима из социјалне заштите 
општине Билећа, 
- рјешава у првом степену о остваривању права из 
дјечије заштите, 
-рјешава у првом степену о остваривању права из 
области породично-правне заштите и  
 старатељства, 
- ради на спровођењу мјера према малољетним 
лицима у кривичном поступку, 
- пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о 
правима из области социјалне заштите, 
- врши надзор над хранитељским породицама, 
- води евиденцију и документацију о правима, 
пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру 
своје дјелатности и издаје увјерења на основу 
евиденције и 
- врши исплату новчаних права утврђених Законом 

о социјалној заштити, Одлуком о проширеним 

правима из социјалне заштите општине Билећа и 

другим прописима и општим актима. 

(2) Осим послова из става 1. овог члана Центар 

обавља и стручне послове у спровођењу социјалне 

заштите и социјалног рада, породичне и дјечије 

заштите, и то: 

-  открива и прати социјалне потребе грађана и 
проблеме у области социјалне заштите, 
-  предлаже и предузима мјере у рјешавању 
социјалних потреба грађана и прати њихово 
извршење, 
- предлаже мјере за унапређивање социјалне 
заштите и планирање развоја система социјалне 
заштите у локалној заједници, организује и 
спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије 
заштите и непосредно пружа социјалне услуге, 
- прати стање у области дјечије и породично – 
правне заштите, покреће иницијативе и предлaже 
мјере за унапређивање система дјечије и 
породичне заштите, 
- развија и унапређује превентивне активности које 
доприносе спречавању и сузбијању социјалних 
проблема, 
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- пружа дијагностичке услуге, спроводи 
одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 
услуге и стручну помоћ корисницима, 
- подстиче, организује и координира 
професионални и добровољни рад у области 
социјалне заштите, 
-  ради на развоју разноврсних модела 
збрињавања корисника у заједници и социјалних 
услуга у складу са потребама корисника, развија 
социјални рад у заједници, 
-  пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног 
збрињавања и прихватилишта, 
-  подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, 
међуљудску солидарност, добротворне и 
хуманитарне дјелатности, 
- обавља послове савјетовалишта за проблеме 
брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, 
односа родитеља и дјеце, 
-  обавља аналитичко – истраживачке послове у 
локалној заједници и 
-  обавља и друге послове утврђене Законом о 
социјалној заштити и одлукама општине Билећа 
као оснивача. 

 
IX 

 
Средства потребна за финансирање рада Центра  
обезбјеђују се из буџета општине Билећа, буџета 
Републике Српске, донаторским средствима и 
других извора у складу са законом и посебним 
прописима. 
Све финансијске трансакције Центар ће обављати 
преко јединственог рачуна трезора општине и 
преко рачуна посебних намјена општине Билећа, у 
складу са трезорским начином пословања. 
 

X 
 

 У циљу обављања дјелатности због којих је 
Центар основан, оснивач ће: 
 
1) вршити благовремено именовање и разрјешење 
органа установе, 
2) давати сагласност на годишњи програм рада и 
финансијски план установе, 
3) разматрати и усвајати годишњи извјештај о 
пословању и годишњи обрачун, 
4) давати сагласност на Статут  и  акт о 
организацији и систематизацији радних мјеста.  
 

XI 
 
Центар ће једном годишње подносити извјештај о 
свом раду оснивачу и Министарству здравља и 
социјалне заштите. 
Оснивач према Центру има обавезе утврђене овом 
Одлуком, законским и подзаконским прописима 
којима је регулисана ова област. 

 
XII 

 

Органи руковођења и управљања Центром су 
директор и Управни одбор. 
 

 
XIII 

 
Директор руководи Центром, представља и заступа 
Центар и одговоран је за законитост  рада Центра. 
Директора Центра именује и разрјешава 
Скупштина општине на основу спроведеног 
поступка јавне конкуренције на период од четири 
године, уз претходну сагласност Министарства 
здравља и социјалне заштите.  
 

XIV 
 
Управни одбор Центра  именује и разрјешава 
Скупштина општине, на приједлог Начелника 
општине, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције, на период од четири године. 
Управни одбор  има три члана. 
Члан Управног одбора не може бити лице 
запослено у Центру.  
 

 
XV 

 
Општи и посебни услови за избор и именовање 
директора и Управног одбора Центра и њихова 
права и обавезе утврђују се Статутом Центра, у 
складу са законом. 
 

XVI 
 

Надзор над законитошћу рада Центра врши 
надлежно министарство. 
                                                                             

XVII 
 
Центар је дужан  извршити усклађивање  Статута и 
општих аката са овом Одлуком у року од 60 дана, 
од дана ступања на снагу ове Одлуке и извршити 
промјене уписа у судском регистру код надлежног 
суда. 

XVIII 
 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
усклађивању Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад  Билећа,  број:11.01/013-81/11 од 
06.06.2011. године . 

 
XIX 

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

Број:11.01/013-149/18              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е, 
    Билећа,18.06.2018.године      Срђан Роган , с.р. 
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10 
 
На основу члана 107. став (1) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број  

79/15), чланова 5.,12. и 24. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,број 97/16), члана 4. Закона о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 66/13), 

члана 3. Уредбе о класификацији дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 8/14) и члана 35. Статута општине 

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17 ), Скупштина општине Билећа, на својој 11.  

Редовној сједници, одржаној дана 18.06.2018 

године , 

 д о н и ј е л а   ј е 

 

 О Д Л У К У 

о организовању и  усклађивању пословања   

Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „ Будућност“  Билећа 

 

I 

Овом Одлуком врши се усклађивање оснивачког 

акта Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Будућност“ Билећа са Законом о 

предшколском васпитању и образовању (Службени 

гласник Републике Српске“, број 79/15), Законом о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

Законом о класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 8/14), на начин што се поменутим 

прописима врши усклађивање  назива установе,  

брише се ријеч „ са п.о.“, дјелатности установе, 

органа установе и њихове надлежности. 

 

II 

Јавна установа из члана 1. ове Одлуке пословаће 

под називом: Јавна установа за предшколско 

васпитање и образовање „Будућност“ Билећа ( у 

даљем тексту : Установа). 

Скраћени назив Установе је : ЈУ. „Будућност“ 

Билећа. 

Сједиште Установе је у Билећи,  у улици Николе 

Пашића  б.б. . 

 

III 

Оснивач  Установе је Општина Билећа ( у даљем 

тексту: Оснивач). 

 

IV 

Установа има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика, промјера  30 mm. 

Назив Јавна установа за предшколско васпитање и 

образовање „Будућност“ Билећа је уписан уз обод 

печата, а ријеч Билећа, као мјесто сједишта 

Установе, је у средини печата. 

Штамбиљ је правоугаоног облика величине 

50X30mm. Од горњег руба са унутрашње стране 

уписан је пуни назив Установе, а испод ријечи 

Билећа, као мјеста сједишта, уписане су ријечи 

„Број са повлаком“ и  „Датум са повлаком“. 

 

V 

Установа има својство правног лица које је стекла 

уписом у судски регистар код Основног суда 

Требиње – број регистарског улошка   1-1325 – 00, 

број уписника суда  Fi-321/98 od 23.11.1998. године 

и наставља континуитет рада и пословања са 

стеченим статусом правног лица. 

 

VI 

У правном промету са трећим лицима Установа 

иступа у своје име и за свој рачун, самостално и 

без ограничења, а за обавезе одговара својом 

цјелокупном имовином. 

 

VII 

Установа располаже  простором, опремом, 

васпитно-образовним и техничким кадром, према 

стандардима и нормативима прописаним Законом, 

Правилницима и Правилником о врсти стручне 

спреме запослених у предшколским установама, 

потребним за оснивање и рад Установе  и 

издавање одобрења за рад од стране 

Министарства. 

Министар је издао Рјешење о одобрењу за рад, 

број 07.020/60-58-3/12 од 28.09.2012. године, а 

сваке 4. године се провјерава испуњеност услова 

за рад контролом Комисије од стране Министарста 

која сачињава записник о утврђивању испуњености 

услова за наставак рада. 
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VIII 

Установа не може вршити промјене у регистрацији 

без сагласности Оснивача. Приједлог промјене 

може дати и Оснивач Установе. 

Установа не може вршити промјене дјелатности, 

сједишта, назива и статусне промјене без 

сагласности Оснивача. 

 

IX 

Установа обавља предшколско васпитање и 

образовање дјеце као професионалну дјелатност 

од општег друштвеног интереса. 

Дјелатност Установе је: 

- 85.10  Предшколско образовање – 

основна дјелатност. 

Поред наведене дјелатности Установа обавља и 

друге дјелатности које немају карактер дјелатности 

од  јавног интереса, а у непосредној су вези са 

обављањем послова из основне дјелатности. 

 

X 

Установа пружа услуге за васпитање и 

образовање, његу, заштиту, подстицање 

интересовања и развијања способности дјеце у 

цјелодневном, полудневном и повременом трајању 

за дјецу од три године до поласка у школу, са 

различитим програмским садржајима. 

Установа  из става 1. Овог члана је организована 

као – дјечији вртић. 

 

XI 

Средства потребна за финансирање рада 

Установе обезбјеђују се из буџета Општине 

Билећа, учешћем родитеља, донаторским 

средствима, спонзорством и другим изворима у 

складу са законом и посебним прописима. 

Оснивач обезбјеђује средства за: 

 -расходе за лична примања који се односе 

на бруто плате запослених и бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених; 

 -расходе по основу коришћења роба и 

услуга, осим расхода који се односе на директне и 

индиректне трошкове исхране дјеце; 

 -издатке за нефинансијску имовину. 

Све финансијске трансакције Установа ће 

обављати преко рачуна трезора општине и преко 

рачуна посебних намјена општине Билећа, у складу 

са трезорским начином пословања. 

 

XII 

Износ новчаног учешћа родитеља, то јест цијену за 

боравак дјетета у Установи одређује Оснивач. 

 

 

XIII 

Радно вријеме у Установи утврђује Оснивач у 

складу са потребама дјеце и њихових родитеља. 

 

XIV 

У циљу обављања дјелатности због којих је 

Установа основана, Оснивач ће: 

 -вршити благовремено именовање и 

разрјешење органа Установе, 

 -давати сагласност на Годишњи програм 

рада и Финансијски план Установе, 

 -разматрати и усвајати годишњи извјештај о 

пословању, 

 -давати сагласност на Статут и акта о 

организацији и систематизацији радних мјеста. 

 

XV 

Органи  управљања и  руковођења  Установе су 

директор и Управни одбор. 

 

XVI 

Директор руководи  Установом, представаља и 

заступа  Установу  и одговоран је за законитост 

њеног рада. 

Директора Установе именује и разрјешава Оснивач 

на период од четири године уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

За директора Установе може бити именовано лице 

које има завршен први циклус одговарајућег 

студијског програма или еквивалент потребан за 

рад у предшколским установама на пословима 

васпитача или стручног сарадника. 

У  Установи за директора може бити именовано и 

лице које има завршен први циклус одговарајућег 

студијског програма или еквивалент потребан за 

рад у васпитно-образовним установама на 

пословима наставника или стручног сарадника, те 

дипломирани правник и дипломирани економиста. 

Поред испуњених општих услова, лице из става 3. 

и 4. овог члана мора испуњавати сљедеће услове: 

 -најмање пет година радног искуства у 

својој струци након стицања високе стручне 

спреме, 

 -да није осуђивано правоснажном пресудом 

на безусловну казну затвора и да се против њега 

не води кривични поступак. 

Оснивач расписује конкурс за избор директора 

најмање три мјесеца прије истека мандата 

директора. 

Конкурс се расписује на период од 15 дана од дана 

објављивања. 

Мандат директора почиње од дана ступања на 

дужност. 
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XVII 

Орган управљања Установе је Управни одбор. 

Управни одбор именује и разрјешава оснивач на 

период од  четири године. 

Управни одбор има три члана и то: 

1) Један представник  Оснивача, 

2) Један представник Савјета родитеља, 

3) Један представник Стручног вијећа 

Установе. 

Састав чланова Управног одбора по правилу треба 

да одражава националну структуру дјеце у 

Установи и једнаку заступљеност полова. 

Предсједник Управног одбора бира се из реда 

чланова Управног одбора. 

Надлежности Управног одбора су: 

 -Доноси Статут и друге опше акте Установе 

на које сагласност даје Оснивач; 

 -Одлучује о пословању Установе; 

 -Разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњем обрачуну; 

 -Доноси програм рада и финансијски план 

Установе на који сагласност даје Оснивач; 

 -Одлучује о кориштењу средстава уз 

сагласност оснивача; 

 -Доноси одлуке по приговору на одлуке о 

избору радника и распоређивању на радно мјесто; 

 -Покреће поступак код надлежних 

здравствених установа за оцјену радне и 

здравствене способности радника; 

 -Доноси одлуке по приговорима родитеља 

дјеце; 

 -Врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и Статутом Установе. 

 

XVIII 

Стручни органи Установе су: 

 -Стручно вијеће и 

 -Стручни актив. 

Састав и надлежности стручних органа прописани 

су Законом. 

Установа има и Савјет родитеља. Број чланова 

савјета, процедура избора и послови савјета, 

утврђују се ближе Статутом Установе. 

 

XIX 

Министарство врши унутрашњи надзор над радом 

Установе. 

Стручно-педагошки надзор врши Републички 

педагошки завод. 

Инспекцијски надзор над примјеном прописа из 

педагошког васпитања и образовања врши 

Републичка управа за инспекцијске послове путем 

надлежних инспектора. 

Инспекцијски надзор над примјеном и извршењем 

закона и других прописа из области здравственог и 

санитарног надзора, у дијелу који се односи на 

здравствену заштиту и прехрану дјеце, врше 

инспектори надлежни за вршење инспекцијског 

надзора у области здравственог и санитарног 

надзора. 

 

XX 

Установа доноси Годишњи програм рада. 

Годишњи програм рада Установе, на приједлог 

Стручног  вијећа, доноси Управни одбор и исти 

доставља Оснивачу ради давања сагласности, а 

Министарству просвјете и културе и Републичком 

педагошком заводу на увид до краја септембра 

текуће године. 

Извјештај о раду за претходну радну годину 

доставља се најкасније до краја септембра текуће 

године Оснивачу на усвајање, а Министарству 

просвјете и културе и Републичком педагошком 

заводу на увид. 

 

XXI 

Установа је дужна извршити усклађивање Статута 

и општих аката са овом Одлуком у року од 60 

дана,од дана ступања на снагу ове Одлуке и 

извршити промјене уписа у судски регистар код 

надлежног суда. 

 

XXII 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање „Будућност“ 

Билећа са п.о.,број: 11.01/013-183-1/09 од 

11.09.2009. године. 

 

XXIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине 

Билећа“. 

 

 

Број: 11.01/013-  150  /18           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е,                                                                      

Билећа,18.06.2018.године        Срђан Роган, с.р.                                                                   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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11 
 

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 11. Редовној сједници, 

одржаној дана 18.06.2018. 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 Управних одбора: 

1. ЈУ „Центар за информисање“ Билећа, 

2. ЈУ „Културно спортски центар“ Билећа, 

3. ЈУ Дјечији вртић „Будућност“ Билећа, 

4. ЈУ „Туристичка организација“ Билећа, 

5. ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа, 

6. ЈЗУ „Апотека“ Билећа, 

7. ЈУ „Центар за социјални рад“ 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 Статутима наведених 

Јавних установа. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.01/013-  151   /18           ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е,                             

Билећа, 18.06.2018.године         Срђан Роган, с.р.                                

 

 

 

 

12 

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 Надзорног одбора Јавних предузећа 

Билећа: 

1. ЈП „Пречистач отпадних вода“ Билећа, 

2. ЈП „Билећастан“ 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), и Статутима наведених Јавних  

предузећа. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.01/013-  152   /18           ПРЕДСЈЕДНИК  СО-е,                             

Билећа, 18.06.2018.године         Срђан Роган, с.р.  
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13 
 

 
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                                                                  

Одобрава се исплата новчаних средстава Бјелица 

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

КМ), захтјев бр:11.02/012-689/18 од 11.06.2018. 

године, на име  рођења близанаца Новака и Елене 

Бјелице, рођених 06.06.2018. године у Фочи, 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  Бјелице Зорана, број рачуна: 

5621008007223375, код „ НЛБ Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука , ЈМБГ:2501978153956.      

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012- 689/18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

Билећа,12.06.2018.године     Миљан Алексић, с.р.            
 

 
 

 
 
 
 
 
 

14   
 
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 Кисић 

Синиши и Љиљи у износу од 500,00 КМ, 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-695/18 од 

12.06.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Кисић Јелене, рођене 28.05.2018. 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  Кисић Љиље, број рачуна: 

5620088136488725,  код „ НЛБ. Развојне  банке“ 

а.д.  Бања Лука ,ЈМБГ:1308978156000.      

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,           

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012- 695/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                 

Билећа,13.06.2018.године     Миљан Алексић, с.р.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
13.07.2018.                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 4 

______________________________________________________________________________________________                                        
 

15 
   
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 

Дунђеровић Марку и Мирјани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев бр:11.02/012-721/18 од 

20.06.2018. године, на име  рођења трећег дјетета 

Дунђеровић Анђеле, рођене 16.06.2018. године у 

Фочи , 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  Дунђеровић Марка, број рачуна: 

5620088034440360, код „ НЛБ Развојне  банке“ а.д.  

Бања Лука ,ЈМБГ:0607983153757.      

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012- 721/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                              

Билећа,25.06.2018.године     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 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 

Козјак Николи и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-565/18 од  

14.05.2018. 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: Козјак Николе, број: 45314391000, код 

„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:0403986153958. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 565/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                      

Билећа,15.05.2018.године     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 
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О Д Л У К У 

     о одобрењу исплате новчаних средстава 

                         за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Батинић Владимиру и Драгани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-629/18 

од  29.05.2018. 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: Батинић Владимира, број:17621661, код 

„Addiko Bank“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:2305994153962. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 629/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                      

Билећа,04.06.2018.године     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 

Делић Божу и Наташи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-622/18 од  

25.05.2018. 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: Делић Божа, број:15541962, код „Addiko 

Bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ:0501984151038. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 622/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                        

Билећа,04.06.2018.године     Миљан Алексић, с.р.      

 

 

19                                                                  
 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 

Скочајић Јову и Милијани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-634/18 од  

31.05.2018. године, ради  закључења брака, 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  текући 

рачун: Скочајић Јова, број:10850304,код „Hipo Alpe-

Adria-bank“ а.д. Бања Лука, ЈМБГ:0811982153954 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 634/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                 

Билећа,04.06.2018.године     Миљан Алексић, с.р.                                                                   
 

 

20 
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 

Шаренац Николи и Наташи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-639/18 од  

01.06.2018. 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: Радан Наташе, број:5620128068891169, код 

„НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:1708989158976. 

                                            

 

 

 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 639/18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 

Билећа,04.06.2018.године         Миљан Алексић, с.р.     

 

21 

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 

Дамјанац Бошку и Биљани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-596/18 од  

21.05.2018. 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: Дамјанац Биљане, број:5517002528827267, 

код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:0908994158955. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/ 012- 596/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                

Билећа,04.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.  
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22 

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 

Шаренац Обраду и Бојани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-602/18 од  

22.05.2018. 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: Шаренац Бојане, број:5517002525265718  

код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука, 

ЈМБГ:2909991175054. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

  

Број: 11.02/ 012- 602/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                       

Билећа,04.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.  

 

23      

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 

Кокотовић Предрагу и Сањи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-700/18 од  

13.06.2018. 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:Кокотовић Предрага, број:5620088140073166 

код „НЛБ Развојне банке“ а.д. Бања 

Лука,ЈМБГ:1608986153952. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 700/18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                     

Билећа,13.06.2018.године        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 
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О Д Л У К У 

     о одобрењу исплате новчаних средстава 

                      за закључење  брака 

I 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Милошевић Анђелку  и Марини у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-655/18 

од  05.06.2018. 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 Анђелка, број: 

5620088140135537 код „НЛБ Развојне банке“ а.д. 

Бања Лука, ЈМБГ:0910995153951. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/ 012- 655/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

Билећа,13.06.2018.године        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 

Самарџић Илији  и Марији у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-713/18 од  

18.06.2018. 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: Самарџић Илије, број:5620088080964470, 

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

ЈМБГ:1408990153968. 

III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/ 012- 713/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                  

Билећа,25.06.2018.године        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 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 

Дучић Марку и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-735/18 од  

25.06.2018. 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: Денда Милице, број:11419704 код „Hipo 

Alpe-Adria-bank“ а.д. Бања Лука,   

ЈМБГ:2801989158953. 
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III 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/ 012- 735/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                     

Билећа,28.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.    

                                                                                     

27 

  На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва                                             

I 

       Одобрава се „Врт“ д.о.о. Љубушки, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.060,00 КМ  за 

набавку садница дрвећа у сврху уређења зелене 

површине на платоу око музеја. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за услуге одржавања зелених површина. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012- 556  /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                               

Билећа, 10.05.2018.године       Миљан Алексић, с.р.  

 

 

 

28   

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 Удружењу Херцеговаца из Бања 

Луке, исплата новчаних средстава у износу од 

500,00 КМ /петстотина  конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за организацију и 

обиљежавање крсне славе Удружења- Св. 

Василија Острошког и Тврдошког Чудотворца . 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 

жиро рачун Удружења, број:5620998070475960,  

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-  559/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                          

Билећа, 11.05.2018.године      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 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се ученицима ЈУ Основне школе 

„Петар II Петровић Његош“, исплата новчаних 

средстава у износу од 300,00 КМ /тристотине  

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за одлазак на екскурзију у Републику 

Србију. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 

жиро рачун Синдиката ЈУ Основна школа „Петар II 

Петровић Његош“, број:56200088023839715, 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-  509/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                                

Билећа, 11.05.2018.године     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 Синдикату управе Републике 

Српске, исплата новчаних средстава у износу од 

1000,00 КМ /једнахиљада  конвертибилних марака/ 

у сврху одласка запослених у Општинској управи 

Билећа на Радничке спортске игре. 

 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

радничке спортске игре, и уплатиће се на жиро 

рачун Синдиката управе РС, број: 

5620990000438061, 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-  574  /18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                  

Билећа, 15.05.2018.године       Миљан Алексић, с.р.    

 

31 

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 Василију Вујовићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 2.500,00 

КМ /двијехиљадепетстотина  конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за санирање 

дијела штете настале од удара грома и угинућа 

четири краве. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале непоменуте расходе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 552 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                               

Билећа,16.05.2018.године        Миљан Алексић, с.р.     
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32      

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 „Алексић Бус + Рента кар 

Алексић“ с.п., исплата новчаних средстава у износу 

од 700,00 КМ /седамстотина и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху превоза Удружења 

гуслара и епских пјесника Војвода „Влатко Вуковић“ 

Билећа, на крсну славу Удружења Херцеговаца у 

Бању Луку. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за услуге превоза. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-    661/18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                        

Билећа, 04.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.     

 

33 

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 „Југопревозу“ а.д.Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.100,00 КМ 

/једнахиљадастотину и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху превоза КУД „Владимир 

Гаћиновић“ из Билеће на фолклорну 

манифестацију у Суботицу. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за услуге превоза. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

  

Број: 11.02/012-   664 /18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                

Билећа, 05.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.  

 

34   

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 Црквеном одбору храма Свете 

Тројице из Кути, исплата новчаних средстава у 

износу од 360,00 КМ /тристотинешесдесет и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху обиљежавања и 

прославе Тројчиндана. 
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II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за организацију манифестација и пријема, а 

уплатиће се на жиро рачун предсједника Црквеног 

одбора Шаренац Чеда, број:562 008 8079800664, 

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: 11.02/012-626 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                   

Билећа, 04.06.2018.године       Миљан Алексић,с.р.     

 

35     

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 Организационом одбору 

меморијалног турнира „Милан Тасовац“, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за организацију 

међународног турнира у рукомету. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Пекић Спасоја, број:5620048128340145, 

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- 603/18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                               

Билећа, 05.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р. 

 

36  

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 Удружењу изборних званичника у 

Босни и Херцеговини, исплати новчаних средстава 

у износу од 640 КМ у сврху одласка чланова 

Општинске изборне комисије Билећа на 

конференцију „У сусрет Општим изборима 2018.“ 

која се одржава у Сарајеву од 19. до 20. јуна 2018. 

године. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за семинарске котизације, а уплатиће се на жиро 

рачун УИЗБИХ, број:1401010002634262, код 

„Сбербанк“ БХ дд. Сарајево. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-    677 /18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                        

Билећа,08.06.2018. године        Миљан Алексић, с.р.   
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37 

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 Јовану Братићу из Невесиња, 

исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 

/двијестотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за издавање стрип-

романа „Понори зла“. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Братић Јована, број:5621008007705853, 

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- 699/18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                 

Билећа, 18.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.      

 

38    

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 Асоцијацији хирурга Републике 

Српске, исплата новчаних средстава у износу од 

300,00 КМ /тристотине и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за 

организацију  „ 11. Симпозијума хирурга Србије и 

Републике Српске“ . 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Асоцијације хирурга Републике Српске, 

број:5558000021020391, код „Нове 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- 676/18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                           

Билећа, 18.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.  

 

39 

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 СПКД „ПРОСВЈЕТА“ Општински 

одбор у Билећи, исплата новчаних средстава у 

износу од 1.800,00 КМ /једнахиљадаосамстотина 

конвертибилних марака/ у сврху покрића дијела 

трошкова за организацију Тројчинданског сабора. 
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II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

СПКД „Просвјета“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012- 599 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                               

Билећа, 24.05.2018.године       Миљан Алексић, с.р.     

 

40      

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 Луки Вукадиновићу, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.564,67 КМ 

/једнахиљадапетстотинашесдесетчетири и 67/100 

конвертибилних марака или 800 € /  у сврху 

финансијске помоћи за организацију премијере 

филма „Косово моменат у цивилизацији“ од Бориса 

Малагурског. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за организацију манифестација и уплатиће              

се на жиро рачун Луке Вукадиновића, 

број:0130500008114,  код „Прве банке ЦГ“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-   737 /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

Билећа, 25.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.     

41     

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 Гојку Шапурићу, исплата новчаних 

средстава у износу од 800,00 КМ /осамстотина и 

00/100 конвертибилних марака  /  у сврху повећања 

матичног стада и узгоја расплодних свиња. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за субвенције у пољопривреди и уплатиће се на 

жиро рачун Шапурић Гојка, број:5521153108185410, 

код „Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-738 /18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                             

Билећа, 26.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.  

 

42 

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 Синиши Симовићу, исплата 

новчаних средстава у износу од 1.200,00 КМ 
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/једнахиљададвијестотине и 00/100 

конвертибилних марака  /  у сврху повећања 

матичног стада и узгоја расплодних свиња. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за субвенције у пољопривреди и уплатиће се на 

жиро рачун Симовић Синише, 

број:5517002525284439, код „Uni Credit bank“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-    739  /18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                     

Билећа, 26.06.2018.године         Миљан Алексић, с.р.    

 

43     

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 Мићу Салатићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 1.500,00 

КМ /једнахиљадапетстотина  конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за санирање 

дијела штете настале од удара грома и угинућа 

двије краве. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за субвенције. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 709 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                 

Билећа, 04.07.2018.године        Миљан Алексић, с.р.    

 

44 

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 Одлуке о формирању 

аграрног центра за развој медитеранског подручја 

Херцеговине, број:04/1-012-3363/17 од 29.12.2017. 

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

Р Ј Е Ш Е Њ E 

о именовању  Комисије за идентификацију 

пољопривредног земљишта 

I 

        Именује сe  Комисија за идентификацију 

пољопривредног земљишта, у саставу:  

1. Мирјана Кундачина, предсједник 
комисије-РГУИПП Билећа, 

2. Горан Салатић, члан-општина Билећа, 
3. Зорица Вујовић, члан-општина Билећа. 

 

II 

Задатак Комисије је изврши идентификацију 

пољопривредног земљишта на подручју општине 

Билећа које се налази у својини Републике Српске 

или Општине. 

                                          III 

Oво Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објaвљено у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број : 11.02/012- 554/18           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ,                                                                        

Билећа, 10.05.2018. године      Миљан Алексић, с.р. 
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45 

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) , Начелник општине Билећа,     

д о н о с и                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 

о именовању  Комисије за примопредају 

дужности,архиве и радне документације из 

Мјесне канцеларије Дивин 

I 

        Именује се  за  Комисија за примопредају 

дужности, архиве и радне документације, у 

саставу:  

1. Мирко Вујовић -предсједник комисије, 
2. Милојка Милошевић - члан, 
3. Милан Леро - члан. 

 

II 

Задатак комисије је да изврши примопредају 

архиве и радне документације (картице,печат и 

кључ), између Косте Шакотића и Милојке 

Милошевић.                                    

  III 

Oво Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објaвљено у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

Број : 11.02/012- 557 /18            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ,                                                                 

Билећа, 10.05.2018. године        Миљан Алексић, с.р.                                                                                 

 

46 

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 oпштине 

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

д о н о с и 

                            

 

                 

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  У СКУПШТИНУ 

ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

БИЛЕЋА ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I 

У комисију,  испред локалне заједнице у 

Скупштину општинске организације Црвеног крста 

Билећа, именују се: 

 

1. Миливоје Радовановић, 

2. Милош Табаковић, 

3. Радомирка Малешевић, 

4. Владимир Делић и 

5. Радомир Радмиловић. 

 

II 

У складу са захтјевом Општинске 

организације Црвеног крста Билећа број:01-65/18 

од 04.06. 2018. године именовани су одређени  за 

чланове Скупштине Општинске организације ЦК 

Билећа испред локалне заједнице. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број:11.02/012-647/18    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                    

Билећа, 07.06.2018.године       Миљан Алексић, с.р.  
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47                                                                    

      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) 

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 представника општине Билећа у 

Скупштину друштва капитала Ј.П. „Водовод“ 

А.Д. Билећа. 

I 

     Раде Козјак,именује се за представника општине 

Билећа у Скупштину друштва капитала Ј.П. 

„Водовод“ А.Д. Билећа 

         II  

     Именовани је дужан да заступа интересе 

општине Билећа у Скупштини друштва капитала 

Ј.П. „Водовод“ А.Д.Билећа.            

III 

      Ово Рјешење се сматра пуномоћјем за 

заступање општине Билећа на скупштинама 

акционара. 

Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење 

број:11.02/012-1075/12 од 21.12.2012. године. 

IV 

     Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

                                                                                                                           

Број: 11.02/012-715/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                                                                               

Билећа, 18.06.2018. године        Миљан Алексић, с.р.    

    

 

 

 

 

 

48 

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), а у складу са Закључком о 

одобрењу исплате новчаних средстава, број: 

11.01/013-218/13 од 06.06.2013. године, Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

                                           I 

       Одобрава се Д.О.О. „Пчелица Маја“, исплата 

новчаних средстава у износу од 3.000,00 КМ 

/словима:трихиљаде и 00/100 конвертибилних 

марака/, у сврху суфинансирања трошкова за 

добијање сертификата ISO 9001-2008. 

II 

         Средства су обезбијеђена у буџету општине 

Билећа, из средстава предвиђених за издатке у 

земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих 

периода. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у “Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-  730 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                         

Билећа, 21.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.   

 

49     

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 
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О Д Л У К У 

о расписивању Јавног позива                                          

I 

      Одобрава се расписивање Јавног позива за 

додјелу субвенција узгајивачима расплодних свиња 

са територије општине Билећа за 2018. годину. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за пољопривредне подстицаје.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-   764 /18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                               

Билећа, 04.07.2018.године       Миљан Алексић, с.р.    

 

50  

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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању одговорне особе за провођење 

техничког надзора – Пројекат „Унутрашње 

уређење храма Светог Саве у Билећи“ 

I 

Именује се Милован Бјелетић, дипломирани 

грађевински инжињер, за одговорну особу за 

провођење техничког надзора – Пројекат 

„Унутрашње уређење храма Светог Саве у 

Билећи“. 

II 

Именовање одговорне особе за вршење техничког 

надзора предвиђено је Записником са састанка 

одржаног дана 11.05.2018. године, а у складу са 

Одлуком Комисије за избјеглице и расељене особе 

БиХ, број: К-10-41-1-31-5/18 од 26.03.2018. год. о 

избору приоритетних пројеката обнове комуналне и 

социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе 

расељене особе и повратници за 2018. годину и 

Споразумом о сарадњи, број:11.02/012-473/18 од 

19.04.2018. године. 

III 

Именовани се обавезује да достави стручну оцјену 

о стању на терену. 

IV 

Овo Рјешење ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-   608  /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                    

Билећа,21.05.2018.године         Миљан Алексић, с.р.    

 

51  

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 бетона потребног за изградњу игралиштa у 

насељу Језерине. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 3.200,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

инвестиције.          
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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-  659 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

Билећа,27.04.2018.године         Миљан Алексић, с.р. 

 

52 

       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 услуга 

превоза материјала за насипање, утовара и 

ископавања у сеоским и градским насељима. 

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 

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-  616 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                        

Билећа,23.05.2018.године        Миљан Алексић, с.р.     

 

53   

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 конзумацију хране и пића поводом 

Тројчинданског сабора. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  3.300,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за  

манифестације и пријеме.          

        

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 
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V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 660  /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                              

Билећа,25.05.2018.године         Миљан Алексић, с.р.    

 

54 

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 

пружање услуга равнања и поправке пута на 

релацији Корита-Црквице. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 1.450,00 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-  640  /18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                         

Билећа,31.05.2018.године         Миљан Алексић, с.р.   

55 

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 интервенцијске униформе за пожар 

отвореног простора за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице општине Билећа. 

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 одобрених од 

Министарства управе и локалне самоуправе РС, 

намјењених за санацију посљедица од пожара у 

2017. години.                 

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- 642  /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                            

Билећа,01.06.2018. године         Миљан Алексић, с.р.   
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56  

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 уређење 

изложбеног сајамског простора на манифестацији 

„Дани билећких производа и стваралаштва 2018“. 

 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 19.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа,из средстава предвиђених за 

манифестацију „Дани билећких производа и 

стваралаштва 2018“.                 

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- 643 /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                        

Билећа, 01.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.  

 

 

57      

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 једног 

комплета опреме за потребе Територијалне 

ватрогасне јединице општине Билећа, који се 

састоји од: 1. уређаја за провјетравање 

задимљеног простора, 2. уређаја за извлачење 

дима-димовук и 3. уређаја за производњу лаке 

пјене. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 18.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбиједиће Ватрогасни 

савез Републике Српске.      

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- 635 /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                          

Билећа, 05.06.2018.године        Миљан Алексић, с.р.    
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58     

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 

материјала за санацију крова на свлачионицама 

градског стадиона. 

II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 3.100,00 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“. 

 

Број: 11.02/012- 683 /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                          

Билећа,08.06.2018.године         Миљан Алексић, с.р.   

 

 

 

 

59  

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 

пружање услуга унутрашњег уређења храма Светог 

Саве у Билећи. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 8.540,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава донираних од 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ.          

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- 698/18             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                              

Билећа,13.06.2018. године        Миљан Алексић, с.р.   
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60  

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 израду: 

1. Урбанистичко-техничких услова и стручног 
мишљења за градњу кружног тока на споју 
магистралног пута М20 Требиње-Гацко и 
регионалног пута Р431 Билећа-Никшић у 
Билећи  
и 

2. Главног пројекта за градњу кружног тока на 
споју магистралног пута М20 Требиње-
Гацко и регионалног пута Р431 Билећа-
Никшић у Билећи. 
 

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 

инвестиције. 

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-  760  /18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                            

Билећа,03.07.2018.године          Миљан Алексић, с.р.    

61          

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 

осигурање радника запослених у Општинској 

управи Билећа. 

II 

       Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 3.300,00 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- 765  /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                           

Билећа, 04.07.2018.године         Миљан Алексић, с.р.   
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62     

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 најповољније банке за обављање 

послова платног промета и осталих банкарских 

услуга за новчана средства буџета oпштине 

Билећа. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 1.200,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

расходе за услуге платног промета банке.           

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- 766  /18            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ,                                                                 

Билећа,04.07.2018. године         Миљан Алексић, с.р.    
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                 На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“,број  97/16), члана 79. Закона  о 
службеницима  и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, (“Службени гласник 
Републике Српске “,број  97/16), Начелник општине 
Билећа,  д о н о с и  

                                Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  о именовању конкурсне комисије за  
спровођење поступка  по Јавном конкурсу за 
пријем  службеника 
 
 

I 
 
               Именује се  Конкурсна комисија  за  
спровођење поступка  по Јавном конкурсу  за избор  
службеника општинске управе Билећа  , у саставу: 

1. Немања Попадић, предсједник Комисије, 
2.Раде Козјак , члан, 
3.Дражен Бабић, члан, 
4. Ивана Краљачић, члан и 
5.Давор Милидраговић, члан. 
 
Записничар конкурсне комисије, Босиљка Вујовић. 
 

II 

                 Задатак Конкурсне комисије  за 
спровођење поступка  за пријем службеника по 
Јавном конкурсу   је да проведе поступак у року од 
30 дана од дана истека рока за пријављивање  
кандидата , изврши контролу испуњавања услова и  
обави улазни интервју са кандидатима, сачињава 
списак  кандидата који испуњавају  услове за 
пријем на радно мјесто, врши оцјењивање стручне 
оспособљености, знања и вјештина кандидата 
према прописаним критеријумима и мјерилима 
,сачињава листу за избор кандидата  према 
редослиједу кандидата почевши од кандидата са 
најбоље оствареним резултатом и доставља 
начелнику општине листу за избор са записницима 
о предузетим радњама у току изборног поступка.                        

III 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.        
                 
 
Број: 11.02/012 - 671 / 18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                                     
Билећа, 07.06.2018. године     Миљан Алексић, с.р.  
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                 На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“,број  97/16), члана 161. Закона  
о службеницима  и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, (“Службени гласник 
Републике Српске “,број  97/16), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и  

                               Р Ј Е Ш Е Њ Е 
          о именовању конкурсне комисије за  
пријем намјештеника у општинској управи 
Билећа  
                                                                       

 
I 

 
             Именује се  Конкурсна комисија  за  
спровођење поступка   за избор   намјештеника  у 
општинској управи Билећа, у саставу: 

1. Немања Попадић, предсједник Комисије,  
2. Милан Шуловић, члан    и  
3.Драган Вучинић, члан. 
Записничар конкурсне комисије,  Босиљка Вујовић. 
 

II 

                 Задатак Конкурсне комисије  за 
спровођење поступка  за пријем намјештеника по 
Јавном конкурсу   је да спроведе поступак у року од 
30 дана од дана истека рока за пријављивање  
кандидата , изврши контролу испуњавања услова и  
обави улазни интервју са кандидатима, сачињава 
списак  кандидата који испуњавају  услове за 
пријем на радно мјесто, врши оцјењивање стручне 
оспособљености, знања и вјештина кандидата 
према прописаним критеријумима и мјерилима 
,сачињава листу за избор кандидата  према 
редослиједу кандидата почевши од кандидата са 
најбоље оствареним резултатом и доставља 
начелнику општине листу за избор са записницима 
о предузетим радњама у току изборног поступка.                        

 
III 

 
                Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.                        
 

Број: 11.02/012 -  682 / 18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                                   
Билећа, 07.06.2018. године      Миљан Алексић, с.р.    
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 На основу члана  82. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике  

Српске“, број 97/16) и члана 89. став (2) Статута 

општине Билећа  („Службени  гласник општине 

Билећа“, број  5/14),  Начелник општине Билећа,    

д о н о с и 

О Д Л У К У 

          о избору кандидата  са листе за избор 

 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса који је  

објављен 22.05.2018. године у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број: 43/18 и  

16.05.2018. године у „Гласу Српске“, након 

проведене процедуре и утврђеног редослиједа 

кандидата  са листе за избор, извршен је избор 

кандидата: 

   1. За шефа Одсјека за цивилну заштиту и 

заштиту од пожара   у Одјељењу  за општу управу - 

Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара ,  

на неодређено вријеме изабрана  је: 

 

Малешевић (Радомира) Радомирка,    

,дипл. инжењер за производњу и менаџмент; 

 

 2. За самосталног стручног сарадника за сарадњу 

Скупштине општине са нижим буџетским 

корисницима и јавним установама , на неодређено 

вријеме, изабрана је: 

 Миловић (Драган)  Александра, професор српског 

језика  и књижевности; 

3.  За самосталног стручног сарадника за припрему 

документације у Одјељењу за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове  општинске управе 

Билећа, на неодређено вријеме, изабрана је: 
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Ковачевић (Синиша) Горица, дипломирани  

правник ; 

 

4. За  ватрогасца –возача у Одјељењу    за општу 

управу  - Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од 

пожара, на неодређено вријеме, изабран је:  

Шешлија ( Милорада)  Владимир, са завршеном 

ССС – возач моторних возила. 

II 

Начелник општине је у складу са чланом 82 .Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике  Српске“, број: 97/16), а на основу 

утврђеног редослиједа кандидата са листе за избор  

од стране Конкурсне комисије за избор службеника 

општинске управе Билећа   и Конкурсне комисије за 

избор намјештеника у општинској управи Билећа  

,одлучио да у радни однос на неодређено вријеме  

прими  наведене кандидате . 

Појединачна права из радног односа регулисат ће 

се посебним рјешењем. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења ,а 

биће објављена у „ Службеном гласнику општине 

Билећа. 

 

Број:11.02/012-120- 22 / 18           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,                                                                                                                                                                              

Билећа, 20.06.2018. године         Миљан Алексић, с.р. 
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