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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 
 
Скупштина општине Билећа 
Краља Александра бр.28 
Телефон/Факс:059/370-008 
Одговорни уредник: Секретар 
скупштине, Драгица Бајат 
Штампа:општина Билећа 
Email:admin@opstinabileca.ba 
Web:www.opstinabileca.ba 

 

 
Четвртак, 03. Септембар 

2020.године 
 

БИЛЕЋА 
 

Година LXX                 Број 4 

 
Жиро рачун: 
НЛБ Банка а.д. Бања Лука 
562-008-0000002819 
Буџетска организација: 
00060130 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 Шаренац 

Николини и Милану  у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-967/20 од 

16.07.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Шаренац Стефана рођеног 09.07.2020. 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 уплатиће се на жиро 

рачун  Николине Шаренац, број рачуна: 

5620088160204255 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука. 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-967/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

2 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 петог дјетета 

 

I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Коловић 

Небојши и Александри у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 962/20 од 

16.07.2020. године, на име  рођења петог дјетета 

Коловић Алексе рођеног 29.10.2017. године у 

Требињу, 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 уплатиће се на жиро 

рачун  Небојше Коловића, број рачуна: 

5674415000167209 код „Sberbank. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-962/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

3 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 
Одобрава се Данилу Трипковићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у мјесечном износу од 

по 100 КМ, за период од 01.08.2020-31.07.2022, по 

основу Уговора закљученог између општине 

Билећа и Catholic Relief Services(CRS) са 

сједиштем у Сарајеву од 09.07.2020, број уговора: 

11.02/012-957/20. 

II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

рачун Данила Трипковића, број рачуна: 

5620088111684952 код „НЛБ банке“. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-965/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

 

4 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Жарку Шмркићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у мјесечном износу од 

по 100 КМ, за период од 01.08.2020.-31.07.2022, по 

основу Уговора закљученог између општине 

Билећа и Catholic Relief Services(CRS) са 

сједиштем у Сарајеву од 09.07.2020, број уговора: 

11.02/012-957/20. 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

рачун Жарка Шмркића, број рачуна: 

5521153168303876 код „Addiko bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-965/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 16.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
___________________________________________ 
 

5 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Фондацији „Мозаик“ уплата новчаних 

средстава у износу од 6.844,00 КМ по основу 

Меморандума о сарадњи, од 07.02.2019.године, 

број: 11.02/012-145/19 и Анекса I Меморандума 
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којима је дефинисана сарадња на успостави и 

развоју програма Омладинска банка Билећа. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за буџетску резерву, а уплатиће се на жиро рачун 

фондације „Мозаик“, број: 161-0000036320-303 код 

„Raiffeisen bank“. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-965/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 
 

6 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 
Одобрава се Лазерели Мићуновић студенту треће 

године Правног факултета у Бања Луци, исплата 

новчаних средстава у износу од 250,00 КМ у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 

II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Лазареле Мићуновић, 

број рачуна: 5520031728541662 код „Addiko bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-954/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

 

7 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Лазару Мркаићу, студенту 

Пословне економије у Београду, исплата новчаних 

средстава у износу од 500,00 КМ /петстотина и 

00/100 конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Радована Мркаића, 

број: 45285463000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања 

Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-925/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

8 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Maрији Вуковић, студенту четврте 

године Пољопривредног факултета у Новом Саду, 

исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ 

у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 
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II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Марије Вуковић, број 

рачуна: 16968544 код „Addiko bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-953/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

9 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске- 

Јединици за координацију пољопривредних 

пројеката Бања Лука (APCU), исплата новчаних 

средстава у износу од 5.572,34 КМ на основу 

Споразума о суфинансирању пословног плана 

„Проширење кооперантске мреже кроз подршку 

развоју малих мљекарских фарми на подручју 

Херцеговине, Романије и Подриња“ од јуна 2020. 

године. 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за субвенције за пољопривреду, а уплатиће се на 

рачун APCU, број: 567-241-82000032-12 код 

“Sberbank“ Бања Лука. 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-952/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 14.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

10 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се предузећу „Алексић Комерц“ д.о.о. из 

Билеће, исплата новчаних средстава  у износу од 

918,22 KM   у сврху набавке хране и пића за 

Светосавски турнир у куглању. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за репрезнтацију. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-951/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

11 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава Попадић 

Немањи и Данијели у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-945/20 од 

10.07.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Попадић Калине, рођене 03.07.2020. 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  Немање Попадића, број рачуна: 

5620088117660637 код „НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.     

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-945/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

12 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Николи Мркаићу студенту Високе 

школе модерног бизниса у Београду, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Николе Мркаића, број: 

17265717  код „Addico bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-942/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

13 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 шестог дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава Боро 

Данилу и Милени у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 938/20 од 

08.07.2020. године, на име  рођења шестог дјетета 

Боро Алексеја рођеног 01.07.2020. 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  Боро Милене, број рачуна: 

5620088158640227 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-938/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 петог дјетета 
 

I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава Боро 

Данилу и Милени у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 937/20 од 

08.07.2020. године, на име  рођења петог дјетета 

Боро Николаја рођеног 14.10.2016. 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  Боро Милене, број рачуна: 56200881586402-

27 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања Лука. 

 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-937/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

15 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Црквеној општини Билећа, 

исплата новчаних средстава у износу од 3.000,00 

КМ /три хиљаде  конвертибилних марака/ у сврху 

обнове вјерских објеката. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за обнову вјерских објеката. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-941/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

16 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 

 
       Одобрава се Ђорђу Ивковићу студенту 

Пољопривредног факултета у Новом Саду, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Ђорђа 

Ивковића, број:5520031632749215   код „Hipo Alpe-

Adria- bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-993/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 27.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Зорици Уљаревић студенту 

Факултета организационих наука у Београду, 

исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

/петстотина и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Зорице 

Уљаревић, број:16321427   код „Addiko bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-990/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 27.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 
       Одобрава се, исплата новчаних средстава 

Развојном програму Уједињених народа (UNDP) у 

износу од 10.000,00 КМ за реализацију пројекта 

„Управљање ризицима од пожара у Босни и 

Херцеговини“, a на основу споразума потписаног 

између општине Билећа и UNDP, од  

20.02.2020.године, број:11.02/012-246/20. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене обезбјеђена су у 

буџету општине Билећа, а исплатиће се са  рачуна 

противпожарне заштите, а уплатиће се на рачун 

UNDP, број рачуна: 161-000-00000000-11, код 

„Raiffeisen bank“ д.д. Сарајево. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-246/20         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 23.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Да се средства одобрена Општинској управи 

Билећа, од стране Фонда солидарности за обнову 

Републике Српске по Закључку бр.04.ФЦ/414-63/20 

од 22.06.2020. године, у износу од 541.250.00 

КМ,пребаце на Фонд 01,како би се користила за 

финансирање планиране буџетске потрошње,а чије  

финансирање је угрожено умањеним пореским 

приходима,услијед потешкоћа насталих ширењем 

заразне болести изазване вирусом корона у 

Републици Српској 

 

II 

 

       За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије Општинске управе 

Билећа. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
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Број: 11.02/012-1013/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 29.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

20 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 Суџум 

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

КМ) захтјев бр:11.02/012-1003/20 од 27.07.2020. 

године, на име  рођења трећег дјетета Суџум 

Петра рођеног 21.07.2020. године у Невесињу, 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  Мирка Суџума, број рачуна: 

5621008014877451 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.     

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1003/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 29.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

21 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 

Ковачевић Велибору и Тањи у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1000/20 од 

27.07.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Ковачевић Балше рођеног 11.02.2018. године у 

Никшићу, 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 уплатиће се на жиро 

рачун  Ковачевић Тање, број рачуна: 

5621008816349270 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.     

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1000/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 29.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

22 

  

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Снежани Суџум студенту 

Факултета техничких наука-одсјек Грађевина у 

Новом Саду, исплата новчаних средстава у износу 

од 300,00 КМ /тристотине и 00/100 конвертибилних 

марака/ у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 
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II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Снежане 

Суџум, број:5520031699236410   код „Hipo Alpe-

Adria- bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1008/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

23 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 

Вуковић Илији и Бојани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1005/20 од  

28.07.2020. 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 уплатиће се на  текући 

рачун:Илије Вуковића,број:5620088159520211 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1005/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

24 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Филипу Бојовићу студенту 

Факултета физичког васпитања и спорта у 

Источном Сарајеву, исплата новчаних средстава у 

износу од 300,00 КМ /тристотине и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Филипа 

Бојовића, број:5620088136709206   код „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1004/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 
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25 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа”, број 4 /11), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Биберџић Раденку и Ивани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1009/20 од 

28.07.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Биберџић Алексе рођеног 24.07.2020. године у 

Невесињу, 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  Иване Биберџић, број рачуна: 45533254000 

код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1009/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

26 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 

Ђајић Срђану и Боси у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1024/20 од  

30.07.2020. 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 Босе Милошевић, број: 45302288000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1024/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

27 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Сандри Кожухар студенту 

Пољопривредног факултета у Новом Саду, исплата 

новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за текуће помоћи студентима-

стипендије и уплатиће се на жиро рачун Сандре 

Кожухар, број:17564986   код „Addiko bank“ а.д. 

Бања Лука. 
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III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1030/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

28 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

општине Билећа“, број 6/17),а у вези са чланом 

114. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“,бр. 106/09 и 44/15) и 

Одлуком о именовању мртвозорника,број: 

11.02/012-1100-01/16 од 13.10.2016.године, 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Поповић др. Младену исплата 

новчаних средстава  у износу од 320,00 KM ( 80 КМ 

по једном случају x 4 ), у сврху накнаде трошкова 

за утврђивање времена и узрока смрти за лица 

умрла ван здравствене установе, за период од 

29.01.2020.године до 03.08.2020.године. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из расхода предвиђених 

за остале стручне услуге. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1041/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 04.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

29 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се ЈЗУ „Апотека“ Билећа, исплата 

новчаних средстава у износу од 5.000,00 КМ  у 

сврху финансијске помоћи за превазилажење 

потешкоћа у текућем пословању. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи.  

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1048/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 05.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

30 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 684,30 КМ  у сврху 

набавке канцеларијског материјала за потребе 

Општинске изборне комисије. 
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II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 

за канцеларијски материјал. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1071/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

31 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Производњи и дистрибуцији 

телевизијског програма „Земљом Херцеговом“ с.п. 

Гацко , исплата новчаних средстава у износу од 

300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за снимање 

емисија о селима и природним богатсвима 

Херцеговине. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

текући рачун Производњи и дистрибуцији 

телевизијског програма „Земљом Херцеговом“ 

Радомир Вучковић с.п. Гацко, број рачуна: 

5559000048441562, код „Нове банке“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“.  

 

Број: 11.02/012-1026/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 07.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

32 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава сеСандри Куљићстуденту друге 

године  факултета Политичких наука у Бања Луци, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ 

у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Сандре куљић, број 

рачуна: 45524444000 код „UniCredit bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1067/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 10.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

33 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Ирени Вукоје одбојкашици из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 600,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за одлазак на 

јуниорско Европско првенство у одбојци са 
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Репрезентацијом БиХ,које  се одржава од 19.-

31.08.2020.године у Зеници. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

текући рачун Ирене Вукоје, број рачуна: 

5620088147823369, код „НЛБ“ банке а.д. Бања 

Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1070/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 11.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 

 
       Одобрава се Јани Вукоје студенту треће 

године Технолошког факултета у Бања Луци, 

исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ 

у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Јане Вукоје, број 

рачуна: 17568957 код „Addiko bank“. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа 

 
Број: 11.02/012-1058/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 07.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

35 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Ратомиру Мијановићу из Требиња, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за објављивање књиге 

„Приче из ратомира-лађа за спас“. 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

текући рачун Ратомира Мијановића, број рачуна: 

5674415000171477 код „СБЕР БАНКЕ“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1072/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 11.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

36 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Спортском риболовном друштву 

„Билећа“ , исплата новчаних средстава у износу од 

1.000,00 КМ у сврху финансијске помоћи за 

одржавање традиционалне манифестације 

„Билећка сомовијада“. 
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II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1068/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 12.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

37 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 

Вујовић Саши и Нели у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1076/20 од  

12.08.2020. 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: Саше Вујовића,број:45330284001код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1076/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 14.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

38  

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 

 
       Одобрава се Бојану Милошевићу студенту 

друге године  Економског факултета у Новом Саду, 

исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ 

у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

 
II 

 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Бојана Милошевића, 

број рачуна: 19162389 код „Addiko bank“. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

   
Број: 11.02/012-1090/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

39 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Епархији Захумско-херцеговачкој и 

приморскојисплата новчаних средстава по 

фактурама 1/17 и 1/18 у укупном износу од 240,00 

КМ  у сврху набавке икона,кадионице,бардака и 

крсне свијеће за потребе градске капеле. 
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II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за остале непоменуте расходе,а уплатиће се на 

жиро рачун Српске православне црквене општине 

билећке,број:5620088065922874 код  “НЛБ банке“ 

а.д.Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1106/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________

40  

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Јани Ивковић исплата новчаних 

средстава у износу од 200,00 КМ  у сврху одласка у 

Источно Сарајево на снимање спота за такмичење 

„Ритам Европе“. 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

текући рачун Вање Ивковић, број рачуна: 

5620088158616462, код „НЛБ банке“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1113/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

 

 

41 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

Одобрава се Лани Самарџић исплата новчаних 

средстава у износу од 200,00 КМ  у сврху одласка у 

Источно Сарајево на снимање спота за такмичење 

„Ритам Европе“. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 

текући рачун Савете Самарџић, број рачуна: 

45542541000, код „UniCredit bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1114/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

42 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Удружењу Субнор-а Билећа 

(1941-1945),исплата новчаних средстава  у износу 

од 10.000,00КМ у сврху адаптације и 

реконструкције спомен обиљежја на Дивину. 
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II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа из гранта предвиђеног за 

заштиту споменика културе. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1105/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

43 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), 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 

Мркајић Десимиру и Маријиу износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1102/20 од  

19.08.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број4/11). 

 
II 

 
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Десимира Мркајића,број:5620088138959509 

код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1102/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

44 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
 

I 

 

       Одобрава се Босиљки Асановић из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 3.500,00 

КМ  у сврху куповине књиге „Кроз источну 

Херцеговину“ аутора Николе Асановића, за 

потребе Општинске управе Билећа. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за расходе за књиге и уплатиће се на жиро рачун 

Босиљке Асановић,број:5520031618109975 код 

„Addiko bank“а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1101/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

45 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Ивану Вучковићу студенту 

Факултета техничких наука у Новом Саду, исплата 

новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 
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II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Ивана Вучковића, број: 

45524287000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1097/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

46 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 

Табаковић Миленку и Гојки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1109/20 од 

19.08.2020. године, на име рођења трећег дјетета 

Табаковић Хане рођене 10.08.2020. године у 

Невесињу, 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  Табаковић Миленка, број рачуна: 

45168575000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1097/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

47 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 Дангубић 

Милану и Горици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1121/20 од 

21.08.2020. године, на име рођења трећег дјетета 

Дангубић Миомира рођеног 14.08.2020. године у 

Невесињу, 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 уплатиће се на жиро 

рачун  Горице Дангубић, број рачуна: 45510588000 

код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1121/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________

48 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Милошу Вујовићу, студенту 

Пољопривредног факултета у Бања Луци, исплата 

новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Милоша Вујовића, број: 

45532277000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1124/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 25.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________

49 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Свјетлани Суџум, студенту прве 

године Грађевинског факултета у Новом Саду, 

исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за наставак 

школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Суџум Свјетлане, број: 

45543976000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1135/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 26.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

50 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), 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 „,број4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог дјетета 
 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава Грубачић 

Синиши и Милијани у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 1127/20 од 

24.08.2020. године, на име рођења четвртог дјетета 

Грубачић Александра, рођеног 11.08.2020. 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 уплатиће се на жиро 

рачун  Милијане Грубачић, број рачуна: 

5620088160811378 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.      

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1127/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 26.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 
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51 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се Данки Бабић, апсолвенту 

Технолошког факултета у Бања Луци, исплата 

новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Данке Бабић, број: 

45436577000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1138/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 27.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

52 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 

 

       Одобрава се, Mарији Роган, студенту 

Медицинског факултета у Фочи, исплата новчаних 

средстава у износу од 200,00 КМ у сврху 

финансијске помоћи за наставак школовања. 

 

 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће помоћи студентима-стипендије и 

уплатиће се на жиро рачун Марије Роган, број 

рачуна: 18277158 код „Addiko bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1126/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 26.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________

53 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 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 

Голијанин Марку и Душици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1145/20 од 

27.08.2020. године, на име рођења трећег дјетета 

Голијанин Лане рођене 21.08.2020. године у 

Требињу, у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“,број4/11). 

II 

 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 

рачун  Душице Голијанин, број рачуна: 

08000761000 код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     
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III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1145/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

54 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), 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“,број4 

/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Милићевић Немањи и Милици у износу од 700,00 

КМ (седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 

1146/20 од 27.08.2020. године, на име рођења 

четвртог дјетета Милићевић Јована рођеног 

05.08.2020. 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  Милице Милићевић, број рачуна: 

5620088160892373 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.      

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1146/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

55 

 На основу члана 48. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени Гласник 

Републике Српске“ број 97/16 ), члана 22.Уредбе о 

категоријама, звањима и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе („Службени Гласник Републике 

Српске“, број 10/17), члана 87.Статута општине 

Билећа („Службени Гласник Општине Билећа“, број 

6/17) и члана 16.Одлуке о оснивању општинске 

управе Билећа („Службени Гласник општине 

Билећа, број 7/17), Начелник општине Билећа, 

доноси   

 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама  и  допунама  Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста општинске управе Билећа 

 

Члан 1. 

 

(1) У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Билећа,“Службени 

гласник општине Билећа“, број 5/18, 2/19, 3/19, 1/20 

и 2/20), у члану 14. иза тачке 4. додаје се тачка : 

 

1)“ 5. Одсјек за послове Скупштине општине 

Билећа.“ 

У оквиру  Одјељења  за општу управу Општине 

Билећа формира се Одсјек за послове Скупштине  

 

2) Одсјек за послове Скупштине општине Билећа  

обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе сазивања и одржавања 

сједница скупштине и радних тијела скупштине. 

 

3) Oдсјеком за послове скуштине руководи 

секретар скупштине и одговара за рад  oдсјека.  

 

4) Следећи реферати који су до сада били у 

Одсјеку за управно-правне послове, у Одјељењу за 

Општу управу прелазе у Одсјек за послове 

Скупштине Општине Билећа. 

 

Реферати 2.10. Самостални стручни сарадник за 

послове радних тијела Скупштине општине, 

алинеја 7 мијења се и гласи: „Обавља и друге 

послове по налогу пресједника Скупштине 

општине, секретара Скупштине општине, 

Начелника одјељења и Начелника општине“. 
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Реферат 2.11. Самостални стручни сарадник за 

сарадњу скупштине општине са нижим 

буџетским корисницима и јавним установама, 

алинеја 6 мијења се и гласи: „Обавља и друге 

послове по налогу пресједника Скупштине 

општине, секретара Скупштине општине, 

Начелника одјељења и Начелника општине“. 

 

Реферат 2.14.Виши стручни сарадник за 

послове  Скупштине Општине, алинеја 7 мијења 

се и гласи: „Обавља и друге послове по налогу 

пресједника Скупштине општине, секретара 

Скупштине општине, Начелника одјељења и 

Начелника општине“. 

 

Реферат 2.15. Виши стручни сарадник за 

припрему, обраду и  чување документације за 

послове радних тијела Скупштине, алинеја  7 

мијења се и  гласи:  „Обавља и друге послове по 

налогу пресједника Скупштине општине, секретара 

Скупштине општине, Начелника одјељења и 

Начелника општине“. 

 

Реферат 2.18. Стручни сарадник за припрему 

документације за потребе Скупштине Општине, 

алинеја 8 мијења се и гласи: „Обавља и друге 

послове по налогу пресједника Скупштине 

општине, секретара Скупштине општине, 

Начелника одјељења и Начелника општине“.  

 

(2)   У истом члану у Одсјеку за управно-правне  

послове  додају се следећи реферати:  

 

1) „Самостални стручни сарадник за менаџмент 

људских ресурса“ 

 

а)Опис послова: 

 Обавља послове везане за менаџмент 

људских ресурса, 

 Врши све потребне радње за припрему и 

оцјењивање општинских службеника и 

намјештеника,  

 Прикупља податке и ради извјештај о стању 

рјешавања управних предмета у 

Општинској управи,  

 Уређује план и програм стручног 

усавршавања и оспособљавања 

службеника у Општинској управи, 

 У сарадњи са начелницима одјељења 

учествује у доношењу плана запошљавања  

службеника и намјештеника у Општинској 

управи, 

 Води и уредно ажурира Е-регистар 

запослених, 

 Учествује у изради извјештаја о раду 

одјељења, 

 Обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсјека,  Начелника Одјељења и 

Начелника Општине, 

 

б)Услови за обављање послова  

 

1. Потребно стручно знање 

 ВСС- Правни факултет или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 2 године  радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 познавање рада на рачунару.   

 

2.сложеност послова     

 прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

 

3.самосталност у раду  

 самосталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.одговорност 

 одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и  

 

5. пословна комуникација 

 контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за менаџмент људских ресурса-другог   звања 

д) Број извршилаца: 1 (један) 

 

2) „Самостални стручни сарадник за права 

цивилних жртава рата, жртава ратне тортуре и 

права на здравствену заштиту свих корисника 

из области борачко-инвалидске заштите“  
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а)Опис послова: 

 Обавља припремне радње и израђује акта 

о правима цивилних жртава рата и  жртава 

ратне тортуре, 

 Води евиденцију о корисницима права, 

израђује извјештаје, информације, анализе 

и предлаже одређене мјере,   

 Израђује увјерења на основу службене 

евиденције,   

 Прикупља потребне податке око 

остваривања права на здравствену заштиту 

за  све категорије из области борачко-

инвалидске заштите, 

 Контролише извршење послова везаних за 

исплату и утрошак средстава за 

здравствену заштиту,  

 Обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсјека,  Начелника Одјељења и 

Начелника Општине, 

 

б)Услови за обављање послова  

 

1. Потребно стручно знање 

 ВСС- Правни факултет или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 1 година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 Познавање рада на рачунару.   

 

2.Сложеност послова     

 Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

3.Самосталност у раду  

 самосталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.одговорност 

 Одговорност за правилну примјену метода 

рада,поступака или стручних техника и 

 

5. Пословна комуникација 

 Контакти  унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за  права цивилних жртава рата, жртава ратне 

тортуре и права на здравствену заштиту свих 

корисника из области борачко-инвалидске заштите 

-трећег  звања 

д) Број извршилаца: 1 (један). 

 

3) „Самостални стручни сарадник за пријемну 

канцеларију-писарницу“   

 

а)Опис послова: 

 Координира и организује активности 

писарнице и прилагођава рад писарнице 

потребама грађана, 

 Управља квалитетом услуга и доприноси 

квалитету рада запослених, 

 Стара се о благовременом, законитом и 

квалитетном пружању услуга грађанима, 

контролише рад у погледу комплетирања 

захтјева, у складу са водичима и 

брошурама, кретање предмета, законских 

рокова рјешавања и прати рокове доставе 

предмета у рад,   

 Обезбјеђује задовољавајуће услове за рад 

у писарници, координише распоред рада и 

одсуства са рада, 

 Редовно анализира рад у писарници и 

предлаже конкретне мјере и иницијативе за 

унапређење рада, 

 Обавља послове стручног сарадника за 

овјеру потписа, рукописа и преписа и за 

архиву у случају његове одсутности,  

 Врши упис предмета у интерне доставне 

књиге, које се путем курира достављају 

начелницима одјељења,   

 Обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсјека,  Начелника Одјељења и 

Начелника Општине. 

 

б)Услови за обављање послова  

 

1. Потребно стручно знање 

 ВСС- Друштвеног смјера  или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 1 година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 Познавање рада на рачунару,   
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2.Сложеност послова     

 Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

 

3.Самосталност у раду  

 самосталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 
4.одговорност 

 Одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и  

 

5. Пословна комуникација 

 Контакти  унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за пријемну канцеларију-писарницу-трећег  звања 

д) Број извршилаца: 1 (један). 

 

Члан 2. 

 

(1) У члану 15. тачка  2. у Одјељењу за привреду, 

друштвене дјелатности и инспекцијске послове-

Одсјек за привреду, додаје се реферат:  

 

1) „Самостални стручни сарадник за послове у 

привреди“                   

 

а)Опис послова: 

 Прати и проучава прописе из дјелокруга и 

рада  Одсјека  за привреду, 

 Припрема смјернице за привредни  развој, 

 У сарадњи са начелником  Одјељења  

припрема нацрт  и приједлог  аката  за 

начелника Општине и Скупштине  Општине, 

 Доставља информације из дјелокруга рада 

које су потребне за израду плана 

имплементације,  стратегије развоја 

Општине и учествује у његовој изради, 

 Усмјерава и информише заинтересована 

лица у остваривању својих права у вези 

обављања привредне дјелатности, 

 На прописан начин одлаже и чува 

документацију из свог дјелокруга рада, 

 Обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсјека Начелника Одјељења и Начелника 

Општине, 

 

б)Услови за обављање послова  

 Потребно стручно знање 

 ВСС- Правни факултет или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 1 година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 Познавање рада на рачунару.  

 

2.Сложеност послова     

 Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

 

3.Самосталност у раду  

 Самосталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.Одговорност 

 Одговорност за правилну примјену метода 

рада,поступака или стручних техника и  

 

5. Пословна комуникација 

 Контакти  унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г)Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за послове у привреди-трећег  звања 

д) Број извршилаца: 1 (један)  

 

У истом члану у реферату „ Самостални стручни 

сарадник за рад са младима“  у  тачки д) умјесто „ 

број извршилаца 1 (један)“, треба да стоји „ број 

извршилаца 2 (два)“. 

 

Члан 3. 

 

(1) У  члану 16. у Одјељењу за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове, додаје се следећи 

реферат: 
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    1) „Виши стручни сарадник за документацију 

за послове из области геодезије“ 

 

а)Опис послова: 

 Прикупља, сређује, обрађује, евидентира и 

чува документацију, геодетске планове, 

податке и катастар земљишта, катастар 

некретнина, катастар зграда, 

саобраћајница, надземних и подземних 

инсталација, регистар општинског фонда 

грађевинског земљишта, улица и кућних 

бројева и сл., 

 Прикупља, сређује, обрађује, евидентира и 

чува инжињерско-геолошке карте са 

подацима о испитивању тла и 

микросеизмичком рејонизацијом, 

 Прикупља, сређује, евидентира и чува 

планове парцелизације, 

 Обрађује и користи податке из области 

урбанистичког планирања за потребе GIS-a 

и базе податка у простору,  

 Обрађује тематске извјештаје за потребе 

праћења, утврђивања стања и доношења 

програма мјера у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу- 

пружа стручну помоћ службеницима 

одјељења из области геодезије, 

 Активно прати рад институција које својом 

дјелатношћу утичу на планирање, уређење 

и изградњу простора, промјене у 

законодавству, новости и напредовања 

везана за струку, извјештава надређеног и 

предлаже активности у границама струке и 

дјелокруга рада,  

 Учествује у припреми информационо-

документационе основе у поступку 

припреме просторно планске 

документације, 

 Учествује у стручним и јавним расправама у 

поступку доношења просторно планске 

документације,  

 Врши снимање ситуације на терену са свим 

потребним подацима за припрему 

просторно планске документације,  

 Ради послове исколчења, 

 Ажурира податке из области катастра 

подземних и надземних инсталација, 

 Врши пријем странака ,  

 Припрема, израђује  и парафира акте 

пословања, 

 Обавља и друге послове по налогу шефа 

Одсјека,  Начелника Одјељења и 

Начелника Општине, 

б) Услови за обављање послова: 

 

1.Потребно стручно знање 

 ВШС- инжењер геодезије  или први циклус 

студија са најмање 180 ЕCTS бодова, 

 1 година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен стручни испит за рад у општинској 

управи, 

 Познавање рада на рачунару. 

2.сложеност послова 

 мање сложени послови са ограниченим 

бројем међусобно повезаних различитих 

задатака у којима се примјењују утврђене 

методе рада, поступци или стручне технике  

 

3.самосталност у раду  

 самосталност у раду ограничена  је 

редовним надзором непосредног 

руководиоца и његовим општим и 

појединачним упуствима за рјешавање 

сложенијих рутинских стручних питања,  

 

4.одговорност  

 одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и  

 

5.пословна комуникација 

 контакти унутар  унутрашње организационе 

јединице, а повремено и изван ,ако је 

потребно да се прикупе и размијене 

информације, 

 

в) Категорија радног мјеста -  шеста категорија  

г) Службено звање: Виши  стручни сарадник за 

документацију за послове из области геодезије-

трећег звања 

д) Број извршилаца: 1(један). 

 

У истом члану у реферату „Самостални стручни 

сарадник за стамбено комуналну област“ 

У подтачки б) Услови за обављање послова: 

1.Потребно стручно знање умјесто „ намјање 3 

године радног искуства у траженом степену 

образовања “, треба да стоји: „најмање 2 године 

радног искуства у траженом степену образовања“. 

У  подтачки  д) умјесто  „број извршилаца 1 (један) “  

треба да стоји  „број извршилаца 2 (два)“.   
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Члан 4. 

 

У члану 17.  у Одјељењу за финансије  формира се 

организациона јединица Одсјек за буџет и 

финансије,  

 

1) У Одсјеку за буџет и финансије обављајају се 

следећи послови:   

 Учествује у припреми и изради нацрта 

буџета у складу са буџетским календаром,  

одлука о усвајању и извршењу буџета, 

 Давање инструкција и упустава буџетским 

корисницима за израду буџетских захтјева, 

 Организовање јавних расправа и 

разматрање примједби/приједлога 

буџетских корисника, 

 Учествује у изради финансијско-

рачуноводствених извјештаја за ниже 

буџетске кориснике у складу са Законском 

регулативом и међународним 

рачуноводственим стандардима у јавном 

сектору,          

 Обавља послове координације и контроле 

извршења послова и задатака у области 

финансијско-материјалног пословања, 

 Анализа и праћење извршења буџета по 

носиоцима и корисницима средстава, 

 Покретање  инцијативе за израду 

ребаланса буџета, 

 Давања препорука буџетским корисницима 

за израду приједлога кварталних и 

мјесечних финансијских планова, 

 Давање сагласности  на приједлог о 

реалокацији планираних средстава за ниже 

буџетске кориснике, 

 Сарања са другим Одјељењима у 

Општинској управи и размјена података из 

дјелокруга рада Одсјека, 

 Обављање и других послова на налогу 

Начелника Општине и Начелника 

Одјељења. 

 

2) У ново формирани  Одсјек, улазе следећи 

реферати 

 Самостални стручни сарадник за ниже 

буџетске кориснике-Шеф Одсјека за буџет и 

финансије,  

 Самостални  стручни  сарадник  за  буџет, 

 Самостални стручни сарадник ко за пореско 

књиговоство, 

 Самостални стручни сарадник за 

финансијско управљање и котролу и  

 Самостални стручни сарадник за улазне  

рачуне. 

 

(2) У члану 17.  у Одјељењу за финансије додају се 

следећи реферати,  

 

 1) Самостални стручни сарадник за обрачун  

додатних  примања  и сарадња са Пореском 

управом Републике Српске. 

 

а)Опис послова: 

 Врши електронску пријаву и одјаву радника, 

уговора о дјелу, привремених и повремених 

послова, волонтера и сл.(ПД  3100), 

 Припрема  пореске пријаве по свим 

основама и податке надлежним органима 

везане за плату и додатна примања, 

 Израђује и шаље Пореској управи образац 

1002-мјесечна пријава пореза по одбитку са 

прилозима, 

 Сарађује са Пореском управом Републике 

Српске, по питању пореских пријава, 

 Припрема и врши обрачун уговора о дјелу, 

врши обрачун накнада одборницима, 

матичарима, волонтерима, комисијама, 

изборној комисији, привремено-повременим 

пословима те за исте израђује и предаје 

пријаве пореској управи, 

 Учествује у изради консолидованих, 

периодичних и годишњих извјештаја, 

 Прати прописе из области рачуноводства, 

 Обавља послове коресподенције за 

потребе одјељења, 

 На прописан начин одлаже и чува 

документацију из свог дјелокруга рада, 

 Обавља и друге послове по налогу 

Начелника Одјељења и Начелника 

Општине. 

 

б)Услови за обављање послова  

 

1.Потребно стручно знање  

 ВСС-Економски факултет или први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 2 године радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 Познавање рада на рачунару.   
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2.Сложеност послова     

 Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

 

3.Самосталност у раду  

 Самопсталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.Одговорност 

 Одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и  

 

5. Пословна комуникација 

 Контакти  унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за обрачун  додатних  примања  и   сарадњу  са 

Пореском управом Републике Српске-другог  

звања, 

д) Број извршилаца: 1 (један). 

 

2) „Самостални стручни сарадник за улазне 

фактуре“  

 

а)Опис послова: 

 Врши пријем и евидентирање улазних 

фактура издатих од стране добављача,  

 Води књигу евиденције улазних фактура 

Општинске управе и Територијално 

ватрогасне јединице (КУФ), 

 Прибавља  пратећу документацију 

примљених фактура, 

 Врши расподљелу фактура Општинске 

управе и Територијално ватрогасне 

јединице  на књижење, 

 Припрема потребну документацију за 

кредитна задужења Општине,  

 Прати приходе комуналне таксе на фирму 

код Пореске управе и врши евиденцију 

истих у помоћну књигу, 

 Израђује извјештаје за СО-е Билећа, 

начелника одјељења, Министарство 

финансија и по потреби за друге кориснике, 

 Учествује у изради консолидованих 

финансијских извјештаја и годишњих 

финансијских извјештаја у складу са 

законским прописима,  

 Учествује у изради и припреми буџета и 

изради ребаланса буџета  

 Учествује у изради процедура за трезорско 

пословање, 

 Организује архивирање и чување 

рачуноводствене документације из области 

цијелог одјељења. 

 Обавља и друге послове по налогу 

Начелника Одјељења и Начелника 

Општине. 

 

б)Услови за обављање послова  

 

 Потребно стручно знање 

 ВСС - Економски факултет, факултет за 

производњу и манаџмент или  први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС   бодова,  

 1.година радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 Положен  стручни испит за рад у општинској 

управи,  

 Познавање рада на рачунару.   

 

2.Сложеност послова     

 Прецизно одређени сложени послови у 

којима се примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне технике, 

 

3.Самосталност у раду,  

 Самосталност у раду ограничена 

повременим надзором и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.Одговорност 

 Одговорност за правилну примјену метода 

рада,поступака или стручних техника и  

 

5.Пословна комуникација 

 Контакти  унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно преносе 

информације које служе остваривању 

циљева рада. 

 

в) Категорија радног мјеста-пета категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за улазне фактуре-трећег   звања, 

д) Број извршилаца: 1 (један). 
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(3) У истом члану  у Одјељењу за финансије 

умјесто „Самостални стручни сарадник за ниже 

буџетске кориснике, треба да стоји: 

 

 „Самостални стручни сарадник за ниже 

буџетске кориснике - Шеф Одсјека за буџет и 

финансије“. 

 

а) Опис послова: 

 Учествује у изради и припреми буџета и 

изради ребаланса буџета,  

 Прикупља буџетске захтјеве за израду 

буџетских докумената и систематизује 

податке у непосредном контакту са 

буџетски корисницима,те прати међусобне 

трансакције,  

 Врши унос усвојеног буџета и кварталних 

планова буџетске потрошње осталих 

буџетских корисника у трезорски систем 

пословања (Унос законског и оперативног 

буџета), 

 Врши анализу реализације програма и 

финансијских планова буџетских корисника,  

 Извјештава Начелника одјељења о 

захтјевима буџетских корисника,  

 Врши усаглашавање кварталних планова 

буџетских корисника са планом, 

 Учествује у одређивању буџетских позиција 

у складу са контним оквиром,  

 Врши координацију рада са Министарством 

финансија по питању вођења трезорског 

пословања, 

 Припрема податке из система трезора и 

учествује у изради консолидованих, 

периодичних,годишњих извјештаја,  

 Врши протоколисање и контролу 

контираних образаца за трезорско 

пословање достављених од стране 

буџетских корисника, 

 Припрема податке за готовинско плаћање у 

систему трезорског пословања, 

 Обавља сва плаћања, формира, 

модификује и реализује серије плаћања за 

буџетске кориснике, 

 Припрема податке за готовионско плаћање 

у систему трезорског пословања, 

 Врши претраживања и саставља извјештаје 

из домена свог АП овлаштења трезорског 

пословања, 

 Врши ликвидацију новчаних докумената са 

становништва законске и рачунске 

исправности, 

 По потреби ради према генералном 

овлаштењу за рад у трезорском пословању, 

 Комуникација и усаглашавање ИОС-а са 

добављачима, 

 Врши пријављивање обавеза по основу 

МЛК и раскњижавање истих, 

 Врши разна књижења и прекњижавања 

обрасцем 3 у ГЛ овлаштењу, 

 Врши контирање улазних фактура за ТВЈ, 

евидентира кроз образац 2 и унос истих 

кроз трезорски систем кроз  АП овлашћење, 

 Учествује у изради финансијско-

рачуноводствених извјештаја за ниже 

буџетске кориснике у складу са законском 

регулативом и међународним 

рачуноводственим стандардима у јавном 

сектору, 

 Руководи радом Одсјека,  

 Обавља и   друге послове по наређењу 

Начелника Одјељења и Начелника 

Општине, 

 

б) Услови за обављање послова: 

 

   1.Потребно стручно знање  

 

 ВСС – Економски факултет или први циклус 

студија  са најмање 240 ECTS  бодова, 

 3 године  радног искуства у траженом 

степену образовања, 

 положен стручни испит за рад у општинској 

управи, 

 познавање рада на рачунару, 

 Сертификат о звању  рачуновође.  

 

2. сложеност послова 

 

 Сложени послови којима се значајно утиче 

на остваривање циљева рада уже 

унутрашње организационе јединице, 

 

3.самосталност  у раду  

 

 Степен самосталности  који је у раду 

ограничен повременим надзором  и помоћи 

непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања, 

 

4.oдговорност 

 

 Одговорност за послове и одлуке којима се 

битно утиче на остваривање циљева рада 
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Одсјека, што може да укључи одговорност 

за руковођење, 

 

5.пословна комуникација 

 

 контакти унутар и изван органа у којима је 

понекад потребно да се дјелотворно 

пренесе информације које служе 

остваривању циљева рада Одсјека  

 

в) Kатегорија радног мјеста – друга категорија 

г) Службено звање: Самостални стручни сарадник 

за ниже буџетске кориснике-Шеф одсјека за буџет и 

финансије. 

д) Број извршилаца: 1 (један).  

 

Члан 5. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-982/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________
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 На основу члана  82. став (3) а у вези са   

чланом  59.став (1) тачка 7.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

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

д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о оснивању  Општинске 
управе Билећа 

 

Члан 1. 

 

(1)  У Одлуци о оснивању општинске управе 

Билећа („Службени гласник општине Билећа„ број 

7/17)  у члану 6. тачка 1) у Одјељењу за општу 

управу додаје се : 

 

 Одсјек за послове Скупштине општине 

Билећа. 

 
(2) У истом члану  додаје се тачка 4. У Одјељењу 

за финансије формира се: 

 

 Одсјек за буџет и финансије. 

 
 

Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-977/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 11.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19),члана 87. Статута 

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа ,“број6/17) и члана 1. Колективног уговора 

за запослене у Општинској управи Билећа, 

(„Службени гласник општине Билећа“,број2/18), 

Начелник општине Билећа, д о но с и 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о 

платама,другим примањима и осталим правима 
из 

радног односа запослених у јединици локалне 
самоуправе општине Билећа 

 

Члан 1. 

 

У члану 5. Правилника о платама, другим 

примањима и осталим правима из радног односа 

запослених у јединици локалне самоуправе 

Општине Билећа,(„Службени гласник општине 

Билећа“,број5/18, 2/19, 3/19 и 2/20), у Одјељењу за 

општу управу додају се следећа радна мјеста:  

 

1) „Самостални стручни сарадник за 

менаџмент људских ресурса“  ВСС-другог звања, 

број извршилаца 1, са коефицијентом 9,00“. 

 

2) „Самостални стручни сарадник за права 

цивилних жртава рата, жртава ратне тортуре и 

права на здравствену заштиту, свих корисника 

из области борачко - инвалидске заштите, ВСС-

трећег звања, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 8,80“. 

 

3) “Самостални стручни сарадник за 

пријемну канцеларију-писарницу, ВСС-трећег 

звања, број извршилаца 1, са коефицијентом 8,80“. 

 

Члан 2. 

 

      У  Одјељењу за привреду,  друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове додајe се 

следећe раднo мјестo: 
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1) „Самостални стручни сарадник за 

послове у привреди ВСС-трећег звања, 

број извршилаца 1, са коефицијентом 8,80“. 

Члан 3. 

 
У Одјељењу за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове, додаје се следеће радно 

мјесто: 

1)  „Виши стручни сарадник за документацију за 

послове геодезије, ВШС-трећег звања, број 

извршилаца 1, са коефицијентом 7,70 “.   

 

    2) У истом члану умјесто  „Самостални стручни 

сарадник за стамбено-комуналну област, ВСС-

првог звања, број извршилаца 1 са коефицијентом  

9,20“, треба да стоји  „Самостални стручни 

сарадник за стамбено-комуналну област, ВСС-

другог  звања, број извршилаца 2 са 

коефицијентом  9, 00“. 

 
Члан 4. 

 

У Одјељењу за финансије додају се радна мјеста, 

са коефицијентом, и то: 

 

1)„Самостални стручни сарадник за ниже 

буџетске кориснике - Шеф Одсјека за буџет и 

финансије“, ВСС, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 10,40.    

 

2) „Самостални стручни сарадник за обрачун 

додатних примања и сарадња са  Пореском 

управом Републике Српске, ВСС-другог  звања, 

број извршилаца 1 са коефицијентом  9,00“. 

 
3)„Самостални стручни сарадник за  улазне 

фактуре, ВСС-трећег звања, број извршилаца 1 са 

коефицијентом  8,80“. 

 
Члан 5. 

 
Овај  Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у („Службеном гласнику 

Општине Билећа“). 

 

Број: 11.02/012-1156/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19 ), 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“,број4/11),  

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 

Чубрило Кости и Милициу износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1155/20 од  

01.09.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

(„Службени гласник  општине Билећа“,број4/11). 

 

II 

 

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 

рачун:Косте Чубрила,број:5620088157132556 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1155/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

ичлана 87. Статута општине Билећа („Службени  

гласник општине Билећа“, број6/17), Начелник 

општине Билећа  д он оси 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 
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I 

 

 Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

извођење радова на дворишту Радована 

Милошевића и Миленка Братића у Косовској улици 

у Билећи. 

II 

 

 Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 4.700,00 КМ. 

III 

 

 Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавкеобезбијеђена 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: 11.02/012-929/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

  Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку и уградњу гаражних врата на Ватрогасном 

дому. 

II 

 

 Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  4.500,00 КМ. 

III 

 

 Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за заштиту од пожара.         

 

IV 

 

  Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

  Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1034/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

  Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

сервисирање возила Територијалне ватрогасне 

јединице општине Билећа. 

 

II 

 

 Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  1650,00 КМ. 

 

III 

 

 Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за заштиту од пожара.         
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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: 11.02/012-1075/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 11.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

Одобрава се провођење поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за набавку и 
уградњу уличне расвјете у општини Билећа. 
 

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 
текуће одржавање.          

 

IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 
 

V 

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

Број: 11.02/012-1093/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

        Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за  
извођење обавезне дератизације на подручју 
општине Билећа у 2020. години 

 

II 

 
          Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.900,00 КМ. 
 

III 

 

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

IV 

 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

 

V 

 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1094/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 
 Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за одвоз 

пијеска и насипањe макадамских путева у општини 

Билећи. 

 
II 

 
   Процијењена вриједност предмета 

набавке износи:  5.990,00 КМ. 

 
III 

 
 Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за текуће одржавање.          

 
IV 

 
  Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1107/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.08.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

___________________________________________ 
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