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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 

 

 
Понедељак, 09. Новембар 

2020.године 
 

БИЛЕЋА 
 

Година LXX                 Број 5 

 
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) 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 Рајку Дангубићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 800,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи због претрпљене 

штете настале страдањем 5 оваца од напада 

медвједа. 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 

жиро рачун Рајка Дангубића, број: 

5620088146311915 код „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
 

Број: 11.02/012-1149/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 03.09.2020.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 трећег дјетета 

 

I 

 
Одобрава се исплата новчаних средстава 

Нешковић Николи и Рајки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1166/20 од 

02.09.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Нешковић Владана рођеног 31.08.2020. године у 

Фочи, у складу са Одлуком Скупштине општине 

Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 

4/11 ). 

II 

 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 

рачун  Рајке Нешковић, број рачуна: 

5620088149735724 код „ НЛБ банке“ 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: 11.02/012-1629/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.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), 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 

Брчић Слободану и Јадранки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1213/20 од  

16.09.2020. 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 Јадранке Ивковић, број: 14752692 код 

„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1213/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.09.2020.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), 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 

Ковачевић Миљану и Бранки у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1209/20 од  

14.09.2020. 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: Бранке Драгичевић, број:5620068084435713 

код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1209/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 17.09.2020.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, Удружењу за обнову цркве 

Св.Тројице Равно , исплата новчаних средстава у 

износу од 500,00 КМ  у сврху финансијске помоћи 

за обнову црквеног комплекса.  

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
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обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 

рачун Удружења за обнову Цркве Св.Тројице 

Равно, број:5620088156734371 код  “НЛБ банке“ 

а.д.Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1219/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.09.2020.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), 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 160,00 KM ( 80 КМ 

по једном случају x 2 ), у сврху накнаде трошкова 

за утврђивање времена и узрока смрти за лица 

умрла ван здравствене установе, за период од 

10.08.2020.године до 20.09.2020.године. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из расхода предвиђених 

за остале стручне услуге и уплатиће се на жиро 

рачун Младена Поповића, број: 5621008007450937 

код „НЛБ банке“. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1219/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.09.2020.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), 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 

Кисић Горану и Сави у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1224/20 од  

18.09.2020. 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 Горана Кисића, број: 18515342 код „Addiko 

bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1224/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 22.09.2020.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 Кристини Милошевић студенту 

четврте године Пољопривредног факултета у 

Новом Саду, исплата новчаних средстава у износу 
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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 Славице Вујовић, број: 

1532209598   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: 11.02/012-1160/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.09.2020.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 „ Тотал Пројект “ д.о.о. Требиње, 

исплата новчаних средстава у износу од 1.170,00 

КМ  у сврху израде елабората са предрачуном 

радова на санацији вањског спортског центра за 

мале спортове у Билећи.  

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 

за стручне услуге. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1259/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

10 

На основу члана 22.став б) тачка 14) Закона 

о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  

“Службени Гласник Рапублике Српске“ број: 121/12 

и 46/17), члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи (“Службени Гласник Рапублике Српске“ 

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

Билећа  “Службени Гласник општине Билећа “ број 

06/17  и члана 11. Одлуке о организовању и 

функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Билећа број: 

11.01/013-63/20 од 29.06.2020 године, начелник 

општине Билећа доноси: 

 

ОДЛУКУ 
О одређивању привредних друштава и других 
правних лица од посебног значаја за заштиту и 

спасавање у ванредним ситуацијама на 
подручју општине Билећа 

 

Члан 1. 

 

Одређују се привредна друштва и друга правна 

лица од значаја за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама:  

1. ХЕРЦ-ГРАДЊА д.о.о Билећа  

2. КОНСТРУКТОР-ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о Билећа  

3. ХЕНКЕЛ д.о.о Билећа  

4. САН-ФРАНЦИСКО д.о.о Билећа  

5. ВУЛКОМ д.о.о Билећа  

6. МОНТИНГ-ЕНЕРГЕТИКА д.о.о Билећа  

7. НИК ПРОМ д.о.о  Билећа  

8. АЛЕКСИЋ КОМЕРЦ д.о.о Билећа  

9. ЈП КОМУС АД Билећа  

10. ЈП ВОДОВОД АД Билећа  

11. ДОМ ЗДРАВЉА Билећа  

12. ЈЗУ  АПОТЕКА Билећа  

13. ТРГОТРАНС д.о.о  Билећа  

14. НЕСТРОПЕТРОЛ АД Билећа  

15. ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА д.о.о Билећа  

16. РЈ ЕЛЕКТРО-БИЛЕЋА  Билећа  

17. ПОШТЕ СРПСКЕ  Билећа  

18. М:ТЕЛ   Билећа  

19. ЈУГОПРЕВОЗ АД Билећа  

20. ЈЕФТОВИЋ-КОМПАНИ д.о.о Билећа  

21. МЉЕКАРА ПАЂЕНИ д.о.о Билећа  

22. ОО ЦРВЕНИ КРСТ  Билећа  

23. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Билећа 

24. ОШ  „СВЕТИ САВА“  Билећа  

25. ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“  Билећа  

26. СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“ Билећа  

27. ШУМСКА УПРАВА Билећа  

28. РАДИО БИЛЕЋА Билећа  

29. ЈУ КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР Билећа  

30. ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ „Јевто Дедијер“  Билећа  
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Члан 2. 

 

Привредна друштва и установе из члана један ове 

Одлуке дужни су поступити у складу са чланом 23. 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама (“Службени Гласник Републике 

Српске“ бр.121/12 и 46/17)  

 

Члан 3.  

 

Сва привредна душтва и установе у овој Одлуци 

дужна су цивилној заштити општине Билећа 

доставити план заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа и преглед 

властитих МТС и опреме која се по потреби могу 

ставити у функцију заштите и спасавања 

становништва и материјалних добара на подручју 

општине Билећа.  

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном донешења и биће 

објавњена у   „Службеном Гласнику општине 

Билећа“ а престаје да важи одлука број: 11.02/012-

611/14  од 22.05.2014 године. 

 

Број: 11.02/012-1267/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 24.09.2020.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) 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, „Херц Градња “ д.о.о. Билећа 

исплата новчаних средстава у износу од 1.190,61 

КМ за набавку  тампона,у сврху насипања 

макадамских путева на подручју општине Билећа. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1269/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 25.09.2020.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, „Херц Градња “ д.о.о. Билећа 

исплата новчаних средстава у износу од 308,46 КМ 

за набавку каменог агрегата и тампона,у сврху 

насипања макадамских путева на подручју општине 

Билећа. 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за  одржавање јавних површина. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења,а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1270/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 25.09.2020.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 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

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

Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 

I 

 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Џелетовић Радовану и Слободанки у износу од 

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

1260/20 од  25.09.2020. 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 Слободанке Кнежић, број: 45528044000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1260/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 28.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

14 

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 „е-Асистент“ д.о.о. Бања Лука, 

исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  

у сврху организовања промоције књиге „Гајдобра-

Наслеђе и савременост“ ауторке Анђе Шушић. 

 

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: 11.02/012-1249/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 28.09.2020.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 Александри Кокотовић студенту 

треће године Грађевинског 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 Александре Кокотовић, 

број: 45524532000   код „UniCredit Bank“ а.д. Бања 

Лука. 

 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1229/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.09.2020.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 
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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 300,00 KM   у сврху набавке хране и пића 

за организацију „Сомовијаде“. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа , из средстава 

предвиђених за манифестације. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1301/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

17 

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, „Заводу за уџбенике и наставна 

средства“ а.д. Источно Сарајево исплата новчаних 

средстава  у износу од  1.509,10 КМ  у сврху 

набавке уџбеника за ученике основних школа за 

школску 2020/2021 годину,а који долазе из 

социјално угрожених породица,односно породица у 

стању социјалне потребе. 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за помоћи ученицима. 

 

 

 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1338/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

18 

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 Николини Кундачини, студенту 

друге године факултета Политичких наука у Бањој 

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 Николине Кундачине, 

број:5520031703457753  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: 11.02/012-1264/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

19 

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, Симу Кундачини, студенту треће 

године  Високе школе за примјењене и правне 

науке „Прометеј“ у Бањој 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 Сима Кундачине, број 

рачуна: 19262472 код „Addiko bank“. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1265/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.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) 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, З.Р „ Савић “ Невесиње, исплата 

новчаних средстава у износу од 330,00 КМ  у сврху 

набавке и уградње венецијанера у згради 

Општинске управе Билећа.  

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1337/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.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) и члана 87.  

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                        

I 

 

       Одобрава се, Епархији Захумско-херцеговачкој 

и приморској-Црквеној општини Билећа , исплата 

новчаних средстава у износу од 1.100,00 КМ  у 

сврху финансијске помоћи за изградњу цркве 

посвећене Светом Архангелу Гаврилу у селу 

Бијела Рудина. 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 

рачун Српске православне црквене општине 

билећке,број: 5620088065922874 код  “НЛБ банке“ 

а.д.Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1322/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

22 

         На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 161. Закона  
о службеницима  и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању конкурсне комисије за  пријем 
намјештеника у општинској управи Билећа 

                                                                       
I 

 
             Именује се  Конкурсна комисија  за  
спровођење поступка  по Јавном Конкурсу 
објављеном у „Службеном гласнику Републике 
Српске“,број 97/20  и „Гласу Српске „од 
23.09.2020.године, за избор намјештеника радник 
на одржавању чистоће  Општинске управе Билећа  
-два извршиоца на неодређено вријеме, у саставу: 
 
1. Немања Попадић,предсједник Комисије,  
2. Соња Роган  ,члан    и  
3.  Новка Цуца, члан. 
Записничар конкурсне комисије Босиљка Вујовић. 
 
                                                                              

II 
 

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

III 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.                
         
Број: 11.02/012-1322/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.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), члана 79. 
Закона  о службеницима  и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
(“Службени гласник Републике Српске “, број  
97/16), Начелник општине Билећа, д о н о с и  

 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању конкурсне комисије за  

спровођење поступка  по Јавном конкурсу за 
пријем службеника 

 
I 
 

   Именује се  Конкурсна комисија  за  спровођење 
поступка  по Јавном конкурсу објављеном у 
“Службеном гласнику Републике Српске“,број 
97/20, и „Гласу Српске“од 23.09.2020. године  за 
избор  службеника :Самостални стручни сарадник 
за послове радних тијела Скупштине 
општине,Самостални стручни сарадник за развојне 
пројекте,Самостални стручни сарадник за јавну 
расвјету и саобраћајну сигнализацију,Самостални 
стручни сарадник за рад са младима,Стручни 
сарадник за административно-техничке послове и 
логистику,Стручни сарадник за послове евиденције 
о лицима која су регулисала војну обавезу и радник 
на одржавању чистоће, у саставу: 
 
1. Немања Попадић,предсједник Комисије, 
2.Соња Роган ,члан, 
3.Новка Цуца  ,члан, 
4. Ивана Краљачић ,члан и 
5.Давор Милидраговић,члан. 
Записничар конкурсне комисије, Босиљка Вујовић. 
 

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

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

 

Број: 11.02/012-1322/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 01.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

 

 

 

 



10 
,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5                                      09.11.2020 

______________________________________________________________________________________________                                        
 
 
 

24  

ОГЛАС 

 

 
Број: 11.06/372-18/20                                                                                           Службено лице 

Билећа, 05.10.2020.год.                                                                                  Раденко Попара, 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) 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 „Југопревоз“ а.д. 

Билећа исплата новчаних средстава  у  износу од 

550,00 КМ  у сврху превоза КУД „Влатко Вуковић“  

на релацији Билећа-Војковићи-Билећа.  

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средства предвиђених 

за услуге превоза. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1404/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 05.10.2020.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) и члана 87.  

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 

 

       Одобрава се Синиши Телебаку, студенту 

четврте године Филозофског факултета на Палама, 

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 Синише Телебака, број: 

45468643000   код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1290/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.10.2020.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 ОШ „Свети Сава“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 520,65 КМ   

у сврху финансијске помоћи за куповину 

комбинованог штампача и скенера за потребе 

школске библиотеке. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 

рачун Синдикалне организације школе, број: 

5620080000256959, код „НЛБ банке“ а.д. Бања 

Лука. 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1415/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
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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)  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 четвртог дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава Симовић 

Синиши и Гордани  у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 1381/20 од 

05.10.2020. године, на име  рођења четвртог 

дјетета Симовић Данице рођеног 07.09.2020. 

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  Гордане Симовић, број рачуна: 

5620088161636266 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 

Лука.      

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1381/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.10.2020.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), 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 Куреш 

Здравку и Драгани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1403/20 од 

05.10.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Куреш Матије рођеног 19.09.2020. 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  Драгане Куреш, број рачуна: 

5520031714184886 код „ Addiko  Bank“ а.д.  Бања 

Лука.     

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1403/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 07.10.2020.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 66. 

став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 

(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
I 

 

           Даје се сагласност на Годишњи програм 

рада за школску 2020/2021. годину и одобрење за 

повећан број дјеце за 20℅ у свим васпитним 

групама Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање „Будућност“ Билећа, број 

242/20 од 30.09.2020 године.  

 

 

 

 



13 
09.11.2020                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа. 

 

Број: 11.02/012-1410/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 07.10.2020.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 Мирјани Милићевић студенту 

Медицинског факултета-студијски програм 

„Специјална едукација и 

рехабилитација,логопедија и сурдоаудиологија“, 

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 Мирјане Милићевић, 

број: 5620068105759708   код „НЛБ банке“ а.д. 

Бања Лука. 

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1390/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 08.10.2020.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 се Николи Чорлији, студенту друге 

године Правног факултета на Палама, 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 Николе Чорлије, број: 

45535588000   код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1253/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 08.10.2020.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 Николини Попадић, студенту пете 

године Медицинског факултета у Фочи, 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 Николине Попадић, 

број: 5520241930389679  код „Addico 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: 11.02/012-1388/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.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 Неђељку Вуковићу из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 1.000,00 

КМ  у сврху финансијске помоћи због претрпљене 

штете настале угинућем три краве. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 

жиро рачун Неђељка Вуковића,број: 

5517002524296397 код „UniCredit bank“а.д. Бања 

Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1445/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.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), 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 

Милошевић Марку и Даници у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1475/20 од  

08.10.2020. 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:Данице Кнежић,број:5620088150799329 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1475/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

36 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 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 

Комар Ђоку и Јелени у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1473/20 од  

08.10.2020. године,ради  закључења брака, у 

складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 

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

  

         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 

рачун:Јелене Перовић,број:5620088108057443 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1473/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.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) 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 Даници Делић студенту прве 

године Електротехничког факултета-рачунарство и 

информатика, 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 Данице 

Делић, број:45540949000  код „UniCredit Bank“ а.д. 

Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1474/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.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, мјештанима села Доњих Црквица 

, исплата новчаних средстава у износу од 1.800,00 

КМ  у сврху финансијске помоћи за обнову Храма 

Светог Богојављења. 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 

рачун Драгомира Новаковића, број: 

5621008007456563 код  “НЛБ банке“ а.д.Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1506/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.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), 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 

Радовић Дејану и Милици у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1470/20 од  

08.10.2020. године, ради  закључења брака, у 
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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 Милице Самарџић, број: 14784314 код 

„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1470/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.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 „Lindab“ д.о.о. Сарајево, исплата 

новчаних средстава у износу од 351,00 КМ  у сврху 

набавке мотора за климу у згради Општинске 

управе Билећа. 

 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за текуће одржавање. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1569/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.10.2020.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 Миру Братићу из Билеће, исплата 

новчаних средстава у износу од 800,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи вишечланој породици Братић. 

 

II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 

жиро рачун Мира Братића, број:5620088157255164 

код „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1522/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.10.2020.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 Јелени Капор, студенту 

Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 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 Јелене 

Капор, број:5620128129225460   код  „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1515/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.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) 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 Радославу Капор, студенту друге 

године Техничког  факултета у Чачку, 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 Радослава 

Капора, број: 5620128143438191   код  „НЛБ банке“ 

а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1516/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.10.2020.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 Тамари Носовић, студенту 

четврте године Пољопривредног факултета у 

Београду, 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 Тамаре Носовић, број: 

17145657  код „Addico bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1286/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.10.2020.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 Емилији Шакотић, студенту друге 

године  факултета за Криминалистику, 

криминологију и сигурносне студије у Сарајеву, 

исплата новчаних средстава у износу од 300,00 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 Тамаре Емилије 

Шакотић, број: 5520031825857979  код „Addico 

bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1385/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.10.2020.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) 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 Јелена Ћапин, студенту друге 

године Пољопривредног факултета у Новом Саду, 

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 Јелене 

Ћапин, број:45524483000 код „UniCredit Bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1305/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.10.2020.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) 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 Кристини Ћапин, студенту треће 

године  Факултета техничких наука у Новом Саду, 

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 Кристине 

Ћапин, број:45509550000 код „UniCredit Bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1306/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 16.10.2020.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), 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 закључење  брака 

 

I 

 

          Одобрава се исплата новчаних средстава 

Табаковић Николи и Марији у износу од 500,00 КМ 
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(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1530/20 од  

14.10.2020. 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 Марије Бојовић, број: 45522100000 код 

„Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1530/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.10.2020.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), 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 

Самарџић Драгиши и Милијани у износу од 500,00 

КМ (петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-1563/20 од 

16.10.2020. године, на име  рођења трећег дјетета 

Самарџић Јане рођене 11.10.2020. 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  Драгише Самарџића, број рачуна: 

5520031731718897 код „Addiko  Bank“ а.д.  Бања 

Лука.     

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1563/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.10.2020.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) 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 Марији Милошевић, студенту пете 

године Медицинског  факултета у Фочи, 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 Неђа 

Милошевића, број: 5620088144712967   код  „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
 

Број: 11.02/012-1516/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 19.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

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 
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I 

 

       Одобрава се СТР. „Вујаш“ Билећа, исплата 

новчаних средстава  у  износу од 155,00 КМ  за 

набавку рукавица у сврху организовања акције 

чишћења градског подручја. 
 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за одржавање јавних површина. 

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1604/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 21.10.2020.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 „ Тотал Пројект “ д.о.о. Требиње, 

исплата новчаних средстава у износу од 770,00 КМ  

у сврху израде пројеката рампи за лица са 

инвалидитетом за потребе Основних школа „Свети 

Сава“ и „Петар II Петровић Његош“. 

 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа,из средстава предвиђених 

за стручне услуге. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1607/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 22.10.2020.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 четвртог дјетета 

 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Ковачевић Славку и Горици  у износу од 700,00 КМ 

(седамстотина КМ) захтјев бр:11.02/012- 1589/20 од 

20.10.2020. године, на име  рођења четвртог 

дјетета Ковачевић Стефана рођеног 16.10.2020. 

године у Фочи , у складу са Одлуком Скупштине 

општине Билећа („Службени гласник  општине 

Билећа“/, број 4/11 ). 

II 

 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 

рачун  Горице Ковачевић, број рачуна: 

5559000049932258 код „ Нове банке“ а.д.  Бања 

Лука.      

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1589/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 22.10.2020.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) 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 
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I 

 

       Одобрава се Марији Столици, студенту прве 

године Филолошког  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 Андријане 

Столице, број: 5620088121162434   код  „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1310/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 22.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

55 

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, Милојки Милошевић, студенту 

друге године  Пољопривредног факултета у 

Београду, 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 Сима Кундачине, број 

рачуна: 18669773 код „Addiko bank“. 

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 
 

Број: 11.02/012-1289/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 23.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

56 

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 Велимиру Килибарди, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за снимање епске пјесме о 

погибији Милодрага Килибарде,у извођењу 

народног гуслара Ђорђија Ђока Копривице. 

 
II 

 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и  ће се на жиро 

рачун Велимира Килибарде, број: 

5620088155623236   код „НЛБ банке“а.д. Бања 

Лука. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1566/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 23.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

57 

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 Ђорђију Кашиковићу, студенту 

четврте 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 Ђорђија 

Кашиковића, број: 45416481000   код „UniCredit 

Bank“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1602/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 23.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

58 

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 Драгану Делићу, исплата 

новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи због тешког материјалног и 

здравственог стања. 

 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 

жиро рачун Драгана Делића, број: 45244052000   

код „UniCredit bank“а.д. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1605/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 27.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

59 

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, Биљане Џелетовић студенту 

друге године Правног факултета у Источном 

Сарајеву, 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 Биљане 

Џелетовић, број: 5620120156006966   код  „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1448/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 27.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

60 

На основу члану 99.став (2) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 25. и 26. 

Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Билећа 

(„Службени гласник општине Билећа“, бр. 5/18, 

2/19, 3/19 и 2/20), Начелник општине Билећа,          

д о н о с и 

 

П  Р О Г Р АМ 
ПРИЈЕМА ПРИПРАВНИКА У 2020 ГОДИНИ 

 



23 
09.11.2020                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

I 
 

Овим Програмом утврђује се број приправника, 
школска спремa и извори средстава за пријем 
приправника у општинској управи Билећа у 2020. 
години. 
 

II 
 

  У 2020. години, примиће се 17 /приправника/  и то: 
 

- дипломирани социолог са 240 ЕЦТС бодова 

(један),  

- дипломирани политолог-смјер национална 
безбједност са 240 ЕЦТС бодова (један), 

- дипломирани економиста са 240 ЕЦТС бодова 
(два), 

- дипломирана економиста туризма са  240 ЕЦТС 
бодова (два), 

- дипломирани  политиколог са  240 ЕЦТС бодова 
(један), 

- дипломирани инжињер организационих наука-
смјер информациони системи и технолигије са 
240 ЕЦТС бодова (један), 

-  дипломирани социјални  радник  са 240 ЕЦТС 
бодова (један), 

- дипломирани правник са 240 ЕЦТС бодова 
(један),  

- менаџер  безбједност-факултет примјењене 
безбједности са  180 ЕЦТС бодова (један), 

- дипломирани правник  безбједности са 240 
ЕЦТС бодова (један), 

- дипломирани професор хемије са 240 ЕЦТС 
бодова (један), 

- дипломирани менаџер предуз.,економије са 180 
ЕЦТС бодова (један),  

- дипломирани професор италијанског језика са 
240 ЕЦТС бодова (један) 

- виша пословна школа смјер порези и царине са 
180   ЕЦТС бодова (један), 

- дипломирани инжињер електротехнике  и 
рачунарсства са 240 ЕЦТС бодова (један),  

 
III 
 

Приправници се примају на одређено вријеме у 
трајању од 1 године. 
Оспособљавање приправника врши се под 
непосредном контролом службеника-ментора који 
прати спровођење стручне обуке приправника. 
Непосредни руководилац је дужан да приправника 
упозна са садржином програма и начином праћења 
његовог оспособљавања.    
Пиправници након обављеног приправничког стажа  
стичу услов за полагање стручног  испита за рад у 

општинској управи. 
 

IV 

 

 Средства за финансирање приправника биће 
обезбијеђена од стране ЈУ “Завода за запошљавање“ 
Републике Српске-„Програм подршке запошљавање 
младих са ВСС у статусу приправника у  2020.години“.  

 

V 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-979/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

61 

На основу члану 101. Закона о 

службеницима, намјештеницима у јединици 

локалне самоуправе  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 25  и  26  

Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Билећа 

(„Службени гласник општине Билећа“, бр. 5/18, 

2/19, 3/19 и 2/20), Начелник општине Билећа,          

д о н о с и 

 

ПРОГРАМ 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА  ПРИПРАВНИКА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БИЛЕЋА 

 
I 
 

  Овим Програмом утврђује се стручна обука 
приправника у општинској управи Билећа. 
 

II 
 

  Приправник је лице које први пут заснива радни 
однос у том степену стручне спреме или звања, као 
и лице које је провело на радиу краће вријеме од 
времена утврђеног за приправнички стаж у том 
степену стручне спреме или звања. 
 
Вријеме проведено у радном односу код другог 
послодавца урачунава се у приправнички стаж. 
 

III 

 

Приправнички стаж за приправнике са високим 
образовањем стеченим на студијама првог циклуса 
или еквивалентом траје годину дана. 
Приправнички стаж за приправнике са завршеном 

средњом школском спремом траје шест мјесеци. 

Оспособљавање приправника врши се под 

непосредном контролом службеника који прати 

спровођење стручне обуке приправника, кога 

именује Начелник општине.Непосредни 

руководилац је дужан да приправника упозна са:  

-садржином програмом и начином праћења 

његовог оспособљавањам,  

-те да му обезбиједи упознавање са организацијом 

и радом општинске управе, 

-дјелокругом, надлежностима и организацијом 

општинске управе,  



24 
,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5                                      09.11.2020 

______________________________________________________________________________________________                                        
 
 
-процедурама и правилима у поступању и вршењу 

послова општинске управе, 

-управним поступком и техником доношења 

прописа општих и појединачних аката који доноси 

начелник и скупштина општине, 

-канцеларијским пословањем кодексом понашања 

службеника-приправника локалне самоуправе, 

-уредбом о стручном испиту за рад у управи 
Републике Српске и програмом за полагање 
стручног испита, 
-и другим питањима од значака за оспособљање 

приправника у вршењу појединих послова.  

 Пиправници након обављеног приправничког 
стажа  стичу услов за полагање стручног  испита за 
рад у општинској управи. 

 

IV 

 

Средства за финансирање приправника биће 
обезбијеђена од стране ЈУ “Завода за запошљавање“ 
Републике Српске-„Програм подршке запошљавање 
младих са ВСС у статусу приправника у  2020.години“.  
 

V 
 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављен у „Службеном гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-978/20        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.07.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

62 

На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 98. 
Закона  о службеницима  и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
(“Службени гласник Републике Српске “, број 
97/16), Начелник општине Билећа, д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању конкурсне комисије за  пријем  
приправника у општинској управи Билећа 

за 2020.годину 
                                                                       

I 
 
             Именује се  Конкурсна комисија  за  пријем   
приправника  у општинској управи Билећа, у 
саставу: 
1. Соња Роган,предсједник Комисије,  
2. Новка Цуца  ,члан    и  
3.Немања Попадић , члан. 
Записничар конкурсне комисије Босиљка Вујовић. 
 

II 
 
                 Задатак Конкурсне комисије  за 
спровођење поступка  за пријем приправника по 
Јавном конкурсу  који је објављен у „ Гласу Српске“ 

од 28.10.2020.године  је да спроведе поступак у 
року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање  кандидата , изврши контролу 
испуњавања услова и  обави улазни интервју са 
кандидатима  према прописаним критеријумима и 
мјерилима ,сачињава листу за избор кандидата  
према редослиједу кандидата почевши од 
кандидата са најбоље оствареним резултатом и 
доставља начелнику општине листу за избор са 
записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка.                        

III 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 
од дана  објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.                        
 

Број: 11.02/012-1653/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 29.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

63 

           На основу  члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 79. 
Закона  о службеницима  и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
(“Службени гласник Републике Српске “, број 
97/16), Начелник општине Билећа,д о н о с и 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању конкурсне комисије за  

спровођење поступка  по Јавном конкурсу за 
пријем ветеринарског инспектора 

 
I 

     
          Именује се  Конкурсна комисија  за  спровођење 
поступка  по Јавном конкурсу објављеном у  „Гласу 
Српске“од 28.10.2020. године  за избор  ветеринарског  
инспектора, у саставу: 
 
1. Немања Попадић,предсједник Комисије, 
2.Соња Роган ,члан, 
3.Новка Цуца  ,члан, 
4. Ивана Краљачић ,члан и 
5.Давор Милидраговић,члан. 
Записничар конкурсне комисије, Босиљка Вујовић. 
 

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



25 
09.11.2020                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

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

 

Број: 11.02/012-1653/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 29.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

64 

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 проглашењу Дана жалости на подручју 

општине Билећа 
 

I 

 

       Овом Одлуком 1.новембар 2020. године ( 

недеља ) проглашава се Даном жалости на 

подручју општине Билећа због смрти Митрополита 

Црногорско приморског Господина Амфилохија. 

 

II 

 

       Заставе на свим институцијама у општини 

Билећа ће бити спуштене на пола копља. 

 

III 

 

      Све културне манифестације које су планиране 

за 1. новембар 2020. године, се отказују. 

 

IV 

   Све спортске манифестације које су планиране за 

1. новембар обавезне су активности почети 

минутом ћутања. 

V 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1655/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 31.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

65 

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 

Вучковић Давору и Снежани у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1640/20 од  

29.10.2020. 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:Давора Вучковића,број:5620088146666353 

код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1640/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

66 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 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 

Пухало Игору и Марији у износу од 500,00 КМ 

(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-1627/20 од  



26 
,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5                                      09.11.2020 

______________________________________________________________________________________________                                        
 
 
27.10.2020. 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:Ранке Јокановић, број 5621008007444729 код 

„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1627/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

67 

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 Марку Радојичићу, студенту друге 

године Пољопривредног  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 Марка Радојичића, 

број:5620998155369293   код  „НЛБ банке“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1400/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

68 

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 Сретену Вујовићу, исплата 

новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за снимање пјесме и спота 

посвећене великом духовнику игуману Острошком 

оцу Лазару. 

II 

 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи,а уплатиће се на 

жиро рачун број: 5517002524277676 код  „UniCredit 

bank“ ад. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1643/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

69 

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 Вукоје 

Миру и Слађани у износу од 500,00 КМ (петстотина 

КМ) захтјев бр:11.02/012-1629/20 од 28.10.2020. 

године, на име  рођења трећег дјетета Вукоје Маје 
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рођене 23.10.2020. 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  Мира Вукоја, број рачуна: 5620088162101478 

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

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1629/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

70 

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 четвртог дјетета 
 

I 

 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

Мирковић Гојиславу и Марији у износу од 700,00 

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

1630/20 од 28.10.2020. године, на име  рођења 

четвртог дјетета Мирковић Михајла рођеног 

15.10.2020. године у Фочи , у складу са Одлуком 

Скупштине општине Билећа („Службени гласник  

општине Билећа“/, број 4/11 ). 

 

II 

 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 

Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 

рачун  Гојислава Мирковића, број рачуна: 15448709 

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

 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1630/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

71 

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 Миљану Куљићу, студенту 

четврте године Природно- математичког 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 Миљана 

Куљића, број: 15480424   код  “Addiko bank” а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1355/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 03.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

72 

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 Соњи Табаковић, студенту 

четврте године Технолошког факултета у Новом 

Саду, 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 Соње 

Табаковић, број: 5620088134743307   код  „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1462/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 04.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

73 

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 Сари Табаковић, студенту друге 

године Факултета Техничких наука у Новом Саду, 

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 Саре 

Табаковић, број:5620088147966444   код  „НЛБ 

банке“ а.д. Бања Лука. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1460/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 04.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

74 

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 Марији Лојпур, студенту прве 

године  Економског факултета  у Бања Луци, 

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 

Лојпур, број: 45544620000  код „UniCredit Bank“ а.д. 

Бања Лука. 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1453/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 04.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

75 

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 Дајани Лојпур, студенту друге 

године  Медицинског факултета  у Бања Луци, 

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 Дајане Лојпур, број: 

45524280000  код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука. 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1454/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 04.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

76 

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, 2/20 и 

4/20), у члану 14. Одјељења за Општу 

управу, у Одсјеку за послове Скупштине 

општине Билећа у реферату: 

 

1)“ Самостални стручни сарадник за сарадњу 

Скупштине општине са нижим буџетским 

корисницима и јавним установама.“, умјесто 

тачке „ д) број извршилаца 1 (један)“,треба да 

стоји: „ д) број извршилаца 2 (два)“. 

 

(2) У истом члану у Одсјеку за цивилну заштиту и 

заштиту од пожара умјесто реферата: 

„Ватрогасац-сервисер“ треба да стоји: 

 

1)  „Шеф сервиса-сервисер, ватрогасац“ 

 

а) Опис послова: 

 - Руководи у акцијама гашења пожара и спасавања 

људи и имовине угрожених пожаром и другим 

врстама интервенција, 

 - Обавља послове одговорног лица за вршење 

контролног испитивања апарата за почетно гашење 

пожара, 

- Уграђује и врши замјену дијелова апарата, 

 - Попуњава и потписује гарантно-контролне 

картоне и одговоран је за исправност апарата,  

- Води евиденцију о извршеним контролама 

апарата, 

 - Брине се о исправности уређаја за сервисирање 

апарата,  

- По потреби врши контролу апарата на терену,  

- Врши припрему за обрачун извршених послова 

сервисирање апарата према потврдама о 

извршеним пословима, 

- Предлаже набавку потрошног материјала за 

сервисирање апарата и учествује у набавци истог, - 

По указаној потреби управља возилима категорије 

за коју има возачку дозволу, 

 - Одговоран је за уредност простора у коме се 

врши сервисирање, за исправност и одржавање 

средстава рада,  

-Управља дроном и обавља послове извиђања и 

осматрања, 

- Обавља и друге послове по налогу старјешине 

јединице,  

- За свој рад одговоран је старјешини јединице. 

 

 б) Услови за обављање послова: 

 

1.   Потребно стручно знање:   
 
- ВШС- друштвеног, природног или техничког 

смјера  или први циклус студија са најмање 
180 ЕCTS бодова, 
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 1 година радног искуства у траженом 
степену образовања, 

 Положен стручни испит за руководиоца 
акције гашења пожара, 

 
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: Шеф сервиса-сервисер, 
ватрогасац-трећег звања 
 
д) Број извршилаца: 1(један). 
 

Члан 2. 

 

(1) У члану 15. тачка 3 у Одјељењу за 

привреду, друштвене дјелатности и 

инспекцијске послове, Одсјек за 

инспекцијске послове и послове комуналне 

полиције, додаје се реферат:  

 

 

1)„Водни  инпектор“ 

  

 а) Опис послова:  

-У области вода врши контролу над заштитом од 

штетних дејства вода  и контролу, над заштитом 

вода од загађивања. 

-Врши преглед свих водопривредних радова, 

овјеката и постројења  који могу проузроковати 

квалитативне и квантитативне промјене у 

природном и вјештачки услољеном режиму вода  и 

утицати на биланс вода, 

-Врши контролу водопривредних дозвола,  

сагласности, водопривредних смјерница, потврда, 

друге документације која се односи на одбрану од 

поплава, водних књига катастра вода, загађивача 

вода, бујичних токова и водопривредних објеката, 

пословних књига и осталих докумената,  

-Врши контролу начина искориштавања 

водопривредних објеката, ради утврђивања да ли 

је њихово искориштавање у складу са издатим 

водопривредним сагласностима и водопривредним 

дозволама, 

-Обавља контролу функционисања уређаја који су 

од значаја за сигурност субјеката и постројења. 

-Контролу  режима, биланса и квалитета вода  у 

природним и вјештачким водотоцима, језерима  и 

подземним водама, 

-Надзире контролу функционалности, исправности  

и  ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних 

вода,  

-Доставља редовне тромјесечне и годишње- 

извјештаје  о  раду Начелнику Одјељења и 

Главном републичком   водном инспектору, 

- Обавља и друге послове по налогу Начелника- 

Одјељења и Шефа Одсјека.  

 

б) Услови за обављање послова: 

 1. потребно стручно знање:   

-ВСС-дипломирани инжењер пољопривреде  или  

дипломирани водопривредне мелиорације, 

дипломирани хемичар, дипломирани биолог, 

дипломирани инжењер грађевинарства, 

дипломирани инжењер хемијске технологије, 

дипломирани еколог, дипломирани инжењер за 

заштиту животне околине,  дипломирани инжењер 

хемијских процеса, дипломирани инжењер 

геологије,   са најмање 240 ECTS бодова,   

-Најмање 3 (три) 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, 
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3.Самосталност у раду 

- Самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања,  

4. Одговорност  

 Одговорност за правилну примјену метода -  рада, 

поступака или стручних техника,  

5.Пословна комуникација  

- Контакти унутар и изван органа у којима је -  

потребно да се дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада. 

 

 в) Категорија радног мјеста - четврта категорија 

 г) Службено звање: Водни инспектор   

д) Број извршилаца: 1 (један). 

 

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

друштвене дјелатности и инспекцијске послове-

Одсјек за привреду, додаје се реферат:  

 

1) „Виши стручни сарадник за административне 

послове “          

                

а)Опис послова: 

 Прати и проучава прописе из дјелокруга и 

рада  Одсјека  за привреду, 

 Води роковник нерјешених предмета и о 

томе обавјештава Шефа одсјека, 

 Даје обавјештења странкама о кретању 

предмета, 

 Води интерне доставне књиге, 

 Одговоран је за примјену интерних 

контролних поступака и процедура,из 

дјелокруга свог рада, 

 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  

 

2. Потребно стручно знање 
 

 ВШС- Дипломирани економиста-Менаџер  
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. 
 

6. сложеност послова 
 

 мање сложени послови са ограниченим 
бројем међусобно повезаних различитих 
задатака у којима се примјењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике  
 

7. самосталност у раду  
 
– самосталност у раду ограничена  је 

редовним надзором непосредног 
руководиоца и његовим општим и 
појединачним упуствима за рјешавање 
сложенијих рутинских стручних питања,  
 

8. одговорност  
 
– одговорност за правилну примјену метода 

рада, поступака или стручних техника и  
 

9. 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 
административне послове-трећег звања 
 
д) Број извршилаца: 1(један). 
 
 

(2) У истом члану  у рефератима: 

 

2) „Самостални стручни сарадник из области 

локалног развоја  израде имплементације 

пројеката“  у  тачки д) умјесто „број 

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

извршилаца 2 (два)“. 

 

3) „Самостални стручни сарадник за средње 

образовање“  у  тачки д) умјесто „ број 

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

извршилаца 2 (два)“. 

 

3) „Самостални стручни сарадник за 

хуманитарне дјелатности, нациналне мањине 

повратнике и рад са НВО сектором“  у  тачки б) 

Услови за обављање послава,1.Потребно стручно 

знање,умјесто „ 1 година радног искуства у 

траженом степену образовања“, треба да стоји „ 

3 године радног искуства у траженом степену 

образовања“,у тачки г) Службено звање умјесто: 

„Самостални стручни сарадник за хуманитарне 

дјелатности,нациналне мањине,повратнике и 

рад са НВО сектором-трећег звања“,треба да 

стоји: „Самостални стручни сарадник за 
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хуманитарне дјелатности, националне мањине, 

повратнике и рад са НВО сектором-првог 

звања“. 

Члан 3. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1671/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
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На основу члана 82. став (3.) Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“ број  6/17) и члана 1. Колективног уговора 

за запослене у Општинској управи Билећа, 

(„Службени гласник општине Билећа“, број 2/18), 

Начелник општине Билећа,  д о н о 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“,број 5/18, 2/19, 3/19, 2/20 и 4/20 ), у 

Одјељењу за општу управу мјењају се следећа 

радна мјеста:  

 

1)  Умјесто:  „Самостални стручни сарадник 
за сарадњу Скупштине општине са 
нижим буџетским корисницима и јавним 
установама, ВСС-трећег звања, број 
извршилаца 1 са коефицијентом  8,80“, 
треба да стоји  „Самостални стручни 
сарадник за сарадњу Скупштине 
општине са нижим буџетским 
корисницима и јавним установама, ВСС - 
трећег  звања, број извршилаца 2 са 
коефицијентом  8,80“. 
 

2) Умјесто : „Ватрогасац-сервисер-ССС,број 
извршилаца 1,са коефицијентом 
6,20“,треба да стоји: „ Шеф 
сервиса,сервисер-ватрогасац,ВШС,број 
извршилаца 1,са коефицијентом 7,6“. 

 

Члан 2. 

 

      У  Одјељењу за привреду,  друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове додајe се 

следећа радна мјеста: 

 

1) „Водни инспектор, ВСС- 

2) 240 ЕCTS, број извршилаца 1, са 

коефицијентом 10,40“. 

 

3) „Виши стручни сарадник за 

документацију за административне 

послове,ВШС- трећег звања, број 

извршилаца 1, са коефицијентом 7,70 “.   

4) У истом члану умјесто  „Самостални 
стручни сарадник за средње образовање 
, ВСС-трећег звања, број извршилаца 1 
са коефицијентом  8,80“, треба да стоји  
„Самостални стручни сарадник за 
средње образовање, ВСС - трећег  
звања, број извршилаца 2 са 
коефицијентом  8,80“. 
 

5) У истом члану умјесто  „Самостални 
стручни сарадник из области локалног 
развоја израде имплементације 
пројеката , ВСС-трећег звања, број 
извршилаца 1 са коефицијентом  8,80“, 
треба да стоји  „Самостални стручни 
сарадник из области локалног развоја 
израде имплементације пројеката, ВСС - 
трећег  звања, број извршилаца 2 са 
коефицијентом  8,80“. 
 

6) У истом члану умјесто  „Самостални 
стручни сарадник за хуманитарне 
дјелатности,националне 
мањине,повратнике и рад са НВО 
сектором , ВСС-трећег звања, број 
извршилаца 1 са коефицијентом  8,80“, 
треба да стоји  „Самостални стручни 
сарадник за хуманитарне 
дјелатности,националне 
мањине,повратнике и рад са НВО 
сектором, ВСС - првог  звања, број 
извршилаца 1 са коефицијентом  9,20“. 

 

Члан 3. 

 

Овај  Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у („Службеном гласнику 

Општине Билећа“). 

 

Број: 11.02/012-1670/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 



33 
09.11.2020                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 5 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 
78 

 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 полиетиленских цијеви за транспорт воде 

под притиском. 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 49.900,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 

се из донаторских средстава Влада Републике 

Србије, а на основу Одлуке Владе Репубилке 

Српске о одобравању средстава за финансирање 

пројеката из донаторских средстава Владе 

Републике Србије број: 04/1-012-2-2214/20 од 

27.08.2020. године („Службени гласник Републике 

Српске број 86/20“).          

IV 

 
          Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1495/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

79 

        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  материјално-техничких средстава 

потребних на бирачким мјестима ради хигијенско-

епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора 

и бирача због новонастале ситуације са вирусом 

Корона. 

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 остале непоменуте трошкове.         

        

IV 

 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1648/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

80 

  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 
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I 

 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

пружање услуга израде извођачког пројекта 

доградње и проширења просторних капацитета ЈУ 

„Будућност“ Билећа. 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  3.000,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за стручне услуге.          

        

IV 

 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1584/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 02.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

81 

        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 радова на изградњи водовода у селу 

Торич у општини Билећа. 

 

 

 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 25.600,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 

се из донаторских средстава Влада Републике 

Србије, а на основу Одлуке Владе Репубилке 

Српске о одобравању средстава за финансирање 

пројеката из донаторских средстава Владе 

Републике Србије број: 04/1-012-2-2214/20 од 

27.08.2020. године („Службени гласник Републике 

Српске број 86/20“).          

IV 

 
          Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1494/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 09.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

82 

  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 

пружање услуга израде техничке документације 

„Главни пројекат за Улицу Кнеза Лазара у Билећи“. 

 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  5.800,00 КМ. 
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III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за стручне услуге.          

        
IV 

 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 
         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1584/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 20.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 
83 

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

(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 
 

       Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за услуге 

насипања макадамских путева у селима Шобадине 

и Црквице. 

II 

 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  5.500,00 КМ. 

 

III 

 
        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

насипање јавних површина.          

        

IV 

 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1667/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

84 

       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  радова на игралишту „Ситничко 

насеље“. 

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 

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: 11.02/012-1668/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 06.11.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 
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85 

       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 најпoвољнијег понуђача за 

санацију терена у селима Ћурјан и Пријевор, те 

откоп и одвоз материјала на локацијама у граду. 

 

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 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: 11.02/012-1627/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 18.09.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

86 

      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 израду 

Регулационих планова за Влахињу, Рибарско 

насеље као дио обале Билећког језера и дио 

градског центра у општини Билећа. 

 

II 

 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 15.700,00 КМ. 

III 

 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за инвестиције.          

 

IV 

 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев за доставу понуда. 

 

V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1525/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.год.       Миљан Алексић, с.р. 

 

87 

        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 радова на изградњи горњег строја у 

Косовској улици. 
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II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 77.000,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 

Влада Републике Српске.          

        

IV 

 

          Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1554/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 15.10.2020.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 

пружање услуга израде техничке документације, 

главног пројекта за улицу Јована Дучића  у Билећи. 

 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  1.500,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за стручне услуге.          

        

IV 

 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1650/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.10.2020.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 радова на ископу рова за полагање 

водоводне цијеви у селима Трновица, Врбица, 

Лађевићи, Ђече, Ораховице, Нарат и Фатница. 

 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 79.900,00 КМ. 

 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбиједит ће 

се из донаторских средстава Влада Републике 

Србије, а на основу Одлуке Владе Репубилке 

Српске о одобравању средстава за финансирање 

пројеката из донаторских средстава Владе 

Републике Србије број: 04/1-012-2-2214/20 од 

27.08.2020. године („Службени гласник Републике 

Српске  број 86/20“).          
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IV 

 

          Врста поступка јавне набавке: Конкурентски 

захтјев. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1250/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 23.09.2020.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) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

         Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

пружање услуга израде техничке документације, 

главног пројекта за улицу Херцеговачких устаника у 

Билећи. 

 

II 

 

           Процијењена вриједност предмета набавке 

износи:  3.000,00 КМ. 

III 

 

         Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за стручне услуге.          

        

IV 

 

          Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1649/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 30.10.2020.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 најпoвољнијег понуђача за 

рушење објекта и равнање платоа код Старе 

болнице. 

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 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: 11.02/012-1174/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 03.09.2020.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) и 

члана 87. Статута општине Билећа („Службени  

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

општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 

I 

 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољније банке за обављање 

послова платног промета и осталих банкарских 

услуга за новчана средства буџета oпштине 

Билећа. 

II 

 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 1.000,00 КМ. 

 

III 

 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

расходе за услуге платног промета банке.           

        

IV 

 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

 

V 

 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1175/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 03.09.2020.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) 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 гумених успоривача саобраћаја- 

лежећи полицајци, на градским улицама у Билећи. 

 

II 

 

Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 5.900,00 КМ. 

 

III 

 

Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 

у буџету општине Билећа, из средстава 

предвиђених за инвестиције. 

        

IV 

 

Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Билећа“. 

 

Број: 11.02/012-1524/20       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Билећа, 13.10.2020.год.       Миљан Алексић,  
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