
 
 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

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

 
Понедељак, 11. децембар 2017. 

године 
 

БИЛЕЋА 
 

Година LVII                     Број 7 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 5/14) и члана 3. Споразума о 

накнади штете ,броj: 11.03/339-07-01/16, Начелник 

општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 
 

Одобрава се, Глушац Миодрагу из Билеће,  

исплата новчаних средстава у износу од  337, 50 

КМ / тристотинетридесетседам и 50 / 100  

конвертибилних марака / у сврху накнаде штете 

причињене од 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 Глушац Миодрага, број: 5620088070546573 

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

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.02/012-1147/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                
04.10.2017.год.                      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
2                                               

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор најповољнијег понуђача за набавку млијека 

за потребе Црвеног крста у Билећи. 
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II 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 5.000,00 КМ. 

III 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за рад 

Црвеног Крста.          

IV 

Врста поступка јавне набавке: Директни споразум. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11. 02/012-1173/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
Билећа, 12.10.2017.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
3                                                                     

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број: 5/14), Начелник општине Билећа, д о 

н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се КК ''ХЕО'' Билећа ,исплата 

новчаних средстава у износу од 700, 00 КМ 

/седамстотина конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за уплату дијела котизације и 

одигравања утакмица млађих селекција клуба.  

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за изузетне спортске резултате. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1170 /17   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                
Билећа, 13.10.2017.год.     Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
4                                                

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

Билећа“, број 5/14),члана 25. став 2 Закона о 

социјалној заштити  („Службени гласник Републике 

Српске“,број 37/12 и 90/16),а у вези са чланом 8. 

Правилника о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивања функционалног стања корисника        

(„Службеник гласник Републике Српске“, број 

116/12), Начелник општине Билећа,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о именовању Првостепене стручне комисије о 

утврђивању способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивања функционалног стања корисника 

Члан 1. 

       Овом одлуком именује се Првостепена стручна 

комисија о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивања функционалног стања корисника. 

Члан 2. 

       Комисију из ове одлуке чине стални чланови: 

1. Радмиловић Томислав, специјалиста породичне 

медицине - предсједник комисије, 

2. Драгичевић Бранка, дипломирани дефектолог -

члан, 

3. Милићевић Здравка, дипломирани психолог - 

члан. 

Члан 3. 

 Радом комисије руководи предсједник.Предсједник 

комисије заказује састанак комисије,попуњава 

Бартелов тест,налаз и мишљење комисије.                                                                              

Члан 4. 

 Послове координације комисије обавља 

координатаор комисије.Координатор комисије 

прикупља документацију која је неопходна за 

вођење поступка у сврху утврђивања способности 



3 
11.12.2017                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 7 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

и функционалног стања лица, прикупљену 

документацију доставља предсједнику комисије, 

прати рад комисије,води записник о раду комисије,  

прослеђује налазе комисије и обавља друге 

послове према потреби комисије. 

          Координатора комисије именује директор ЈУ 

,,Центар за социјални рад" Билећа из реда 

запослених. 

Члан 5. 

           Координатор комисије доставља захтјев за 

утврђивање способности и функционалног стања 

лица који је поднесен Центру за социјални рад 

предсједнику комисије са свом потребном и 

прикупљеном документацијом. 

           Предсједник комисије заказује састанак 

комисије на којем се сви чланови комисије упознају 

са документацијом,договарају се о времену и 

мјесту процјене и позивају лица за процјену. 

           Сваки члан комисије непосредно врши 

опсервацију и утврђивање способности и 

функционалног стања лица у оквиру свог домена 

рада,а свој налаз и мишљење доставља 

предсједнику комисије на прописаном обрасцу. 

           Уколико је неопходно, комисија упућује лица 

на додатне специјалистичке и друге 

прегледе.Процјена се врши у просторијама 

Општинске управе Билећа, а у случају кад због 

стања лице није у могућности да приступи 

процјени, процјена се врши у просторијама у којим 

лице борави. Чланови комисије су дужни да се 

током утврђивања способности и функционалног 

стања лица придржавају прописа из своје области 

као и стандарда и правила струке. Бартелов тест 

попуњава предсједник комисије,а на основу 

појединачне оцјене сваког члана комисије и 

усаглашавања ставова свих чланова 

комисије,доноси налаз и мишљење о способности 

и функционалном стању лица чији саставни дио је 

и Бартелов тест. Првостепена стручна комисија 

налаз и мишљење о способности и функционалном 

стању лица доставља ЈУ,, Центар за социјални 

рад"  Билећа на даље поступање и лицу чија се 

способност и функционално стање утврђује. 

Члан 6. 

          Средства за трошкове рада комисије 

обезбјеђују се у буџету општине Билећа. Трошкови 

рада комисије су: накнаде члановима и 

координатору комисије,трошкови превоза чланова 

комисије, трошкови канцеларијског материјала, 

поштански и телефонски трошкови. Висина нето 

накнаде предсједнику комисије утврђује се у износу 

од 15 КМ, а члановима комисије у износу од 10 КМ 

по прегледаном лицу за које се врши процјена. 

Висина нето накнаде за координатора комисије 

утврђује се у износу од 80 КМ за мјесец у коме се 

врши процјена лица.Предсједник комисије мјесечно 

доставља извјештај о броју урађених предмета и 

висини накнаде надлежном Општинском одјељењу. 

Члан 7. 

          Координатор прикупља и чува документацију 

комисије у ЈУ ,,Центар за социјални рад" Билећа. 

Документацију комисије чине сва прикупљена 

документација,појединачни налази и мишљења 

чланова комисије, записници са састанка комисије 

и сва друга релевантна документација о раду 

комисије. Евиденција и чување документације води 

се по правилима канцеларијског пословања. 

Члан 8. 

          Комисија о свом раду обавјештава Одјељење 

за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске 

послове општине Билећа и Министарство здравља 

и социјалне заштите Републике Српске једном 

годишње. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1185/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                               
Билећа,16.10.2017.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
5                                                                                                                 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

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

( „ Службени гласник општине Билећа “ ,  број:  5 / 

14) и Одлуке о именовању Првостепене стручне 

комисије о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивања функционалног стања корисника, 

број: 11.02/012-1185/17 Начелник општине Билећа, 

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ E 

 о именовању члановa Првостепене стручне 

комисије о утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне 
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заштите и утврђивања функционалног стања 

корисника 

I 

          Именује се Комисија за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из 

социјалне заштите у саставу: 

1. Томислав Радмиловић - спец. породичне 

медицине,  предсједник Комисије 

2. Бранка Драгичевић - дипл. дефектолог , 

члан Комисије, 

3. Здравка Милићевић - дипл.психолог, члан 

Комисије, 

4. Драгана Столица - координатор Комисије. 

 

                               II 

Задатак Комисије је да непосредно изврши 

опсервацију и утврђивање способности и 

функционалног стања лица у оквиру свог домена 

рада и донесе налаз и мишљење о способности и 

функционалном стању лица чији је саставни дио и 

Бартелов тест. 

                                  III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број : 11.02/012-1189 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                               
Билећа, 18.10.2017. год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
6                                                                                                                    

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

       Одобрава се ФК „Херцеговац“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 300, 00 КМ 

/тристотине  конвертибилних марака/ у сврху 

покрића трошкова за одигравање првенствене 

утакмице са Чајничем. 

 

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- 1180/17  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 20.10.2017.год    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
7                                                                                                              

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва   

I 

       На основу Одлуке о расподјели буџетске 

резерве, број: 11. 02 / 012 - 745 / 17 од 19. 06. 2017. 

године, одобрава се Миленић Бориславу  из 

Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 

3.000,00 КМ /трихиљаде и 00/100 конвертибилних 

марака/. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за буџетску резерву. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1204 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                
Билећа, 23.10.2017.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
8   

    На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 89. став 2. 
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Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се СПКД „ПРОСВЈЕТА“ Општински 

одбор у Билећи, исплата новчаних средстава у 

износу од 500, 00 КМ /петстотина и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху финансијске 

помоћи за штампање књиге „Монографија Школе 

националне одбране - 40. класа“, групе аутора на 

челу са адмиралом Бошком Антићем. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 

СПКД „Просвјета“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1132/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 25.10.2017.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
9 

     На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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 Карате клубу „Херцеговац“ из 

Билеће, исплата новчаних средстава у износу од 

300,00 КМ /тристотине  конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за одлазак на првенство 

БиХ које ће се одржати 28. и 29.10.2017.године у 

Тузли. 

 

 

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- 1200/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                              
Билећа, 26.10.2017. .             Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
10 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

 Одобрава се ,исплата новчаних средстава у 

износу од 2 650, 00 КМ / двије хиља дешестстотина 

педесет  конвертибилних марака / у сврху додјеле 

награда за првих пет мјеста на првом билећком  

полумаратону. 

II 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за изузетне спортске резултате. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1243/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                          
Билећа, 03.11.2017.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

11 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 
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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, Вујовић Душану из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 700,00 КМ 

/седамстотина  конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за  лијечење. 

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- 1231/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 03.11.2017.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
12 

     На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 89. став 2. 

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

општине Билећа“, број 5/14) и члана 3. Споразума о 

накнади штете ,броj: 11.03/339-8-1/15, Начелник 

општине Билећа,   д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва          

I 

       Одобрава се, Милошевић Милораду из Билеће,  

исплата новчаних средстава у износу од 687, 50 КМ 

/шестстотинаосамдесетседам и 50 / 100  

конвертибилних марака / у сврху накнаде штете 

причињене од 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 Милошевић Милорада  ,                              

број:  5521153229204841 код “ Хипо - Алпе - Адриа 

баnке “ а. д . Бања Лука. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1233 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
Билећа, 06.11.2017.год. .    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
13 

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

члана 21. тачка д) и члана 28.Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број: 

6/17) и члана 6. Правилника о јавним набавкама 

(„Службени гласник општине Билећа“,број 5/15), 

Начелник општине Билећа  д  о  н  о  с  и 

П О С Е Б Н У   О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке за избор 

банке која ће пласирати дугорочни кредит у 

износу од 3.000.000,00 КМ 

Члан 1. 

Одобрава се провођење  поступка јавне набавке за 

избор  банке која ће пласирати дугорочни кредит у 

износу од 3.000.000,00 КМ. 

Члан 2. 

Процијењена вриједност предмета набавке износи 

: 3.000,000,00 КМ. 

Члан 3. 

Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа.        

Члан 4. 

Врста поступка јавне набавке: Преговарчки 

поступак без објаве обавјештења. 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Образложење 

Министарство финансија дало је сагласност на 

кредитно задужење,број: 06.04/400-1138-1/17 од 

02.11.2017. године на захтјев општине Билећа број: 

11.02/012-1224/17 од 30.10.2017. године. 

Преговарачки поступак без објаве обавјештења 

спроводи се из разлога хитности јер је у 

претходном периоду остварен дефицит који се не 

може измирити из планираних редовних прихода у 

текућој години.Непорески приходи нису остварени 

због нереализације прихода од накнада за 

потопљено земљиште, као и нереализације 

примитака од непроизводне имовине, односно, 

примитака од продаје земљишта. 

Обзиром да општина Билећа има приспјеле 

неизмирене обавезе којима су истекли рокови 

плаћања, а и да би се избјегли обрачуни камата, 

трошкови судских поступака и затезних камата, 

непоходно је спровести преговарачки поступак без 

објаве обавјештења предвиђен чланом 21. тачка д) 

и чланом 28. Закона о јавним набавкама. 

Број: 11. 02/012-1224/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                         
Билећа, 07.11.2017.год. .   Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
14. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 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 888, 00 КМ  

/осамстотинаосамдесетосам и 00 / 100 

конвертибилних марака/ за набавку бетона у сврху 

бетонирања дијела пута према Џамији у селу 

Плана. 

 

 

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: 11.02/012-1257/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 08.11.2017.год .    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
15 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва         

I 

       Одобрава се Удружењу гуслара и епских 

пјесника ,,војвода Влатко Вуковић“ Билећа,  

исплата новчаних средстава у износу од 300, 00 КМ 

/тристотине и 00/100 конвертибилних марака/ у 

сврху финансијске помоћи за измиривање 

нагомиланих финансијских обавеза удружења. 

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- 1244/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                          
Билећа, 08.11.2017.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
16 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се, „Херц Градња“д.о.о. Билећа 

исплата новчаних средстава у износу од 472,00 КМ 

/четиристотинеседамдесетдвије и 00/100 

конвертибилних марака/ за набавку каменог 

агрегата у сврху насипања сеоског пута у селу 

Милавићи. 

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: 11.02/012-1256/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                   
Билећа, 09.11.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
17 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се КК ''ХЕО'' Билећа ,исплата 

новчаних средстава у износу од 700,00 КМ 

/седамстотина конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за уплату дијела котизације и 

одигравања утакмица млађих селекција клуба.  

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за изузетне спортске резултате. 

 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1170 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                              
Билећа, 13.10.2017.год        Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
18 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа ( „Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва     

I 

       Одобрава се, Предрагу Јаничићу из Љубомира, 

исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ 

/двијестотина конвертибилних марака/ у сврху 

финансијске помоћи за  издавање ЦД-а „Крваво 

прољеће 1941.године“. 

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- 1245/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 13.11.2017.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
19 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, броj 

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 Удружењу ветерана 3.одреда 

СПБ Херцеговина, исплата новчаних средстава у 

износу од 500,00 КМ /петстотина и 00/100 

конвертибилних марака/ у сврху обиљежавања 

дана оснивања бригаде,израде документарног 

филма и монографије. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 

жиро рачун Удружења,број:5674412700002911 код 

„Сбер банке“. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1259/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
Билећа, 13.11.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
20 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

87.Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа,  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

вршење услуга загртања канала,довоза и одвоза 

тампона и ископ канала на одређеним подручјима у 

Билећи. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи :  1.800,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке  обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

текуће одржавање.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1266 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                             
Билећа, 13.11.2017. год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
21 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине 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 140,00 КМ 

за набавку бетона у сврху санације хидранта 

испред Ватрогасног дома. 

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- 1269 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
Билећа, 14.11.2017.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
22 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се КК ''ХЕО'' Билећа , исплата 

новчаних средстава у износу од 600,00 КМ  у сврху 

финансијске помоћи за такмичење младих 

селекција. 

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- 1275/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                      
Билећа, 17.11.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
23 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17, Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног позива    

I 

      Одобрава се расписивање Јавног позива за 

додјелу субвенција узгајивачима расплодних свиња 

са територије општине Билећа за 2017.годину. 

II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за пољопривредне подстицаје.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012- 1283 /17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                   
Билећа, 20.11.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

24 

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

став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

Билећа  д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

насипање тампоном локалних макадамских путева. 

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 

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: 11.02/012-1287/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                           
Билећа, 24.11.2017. год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
25 

 На основу члана 59 став 1. тачка 8. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

,члана 66. став (1) тачка 8). Статута општине 

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 

6/17) и члана 1. Одлуке о оснивању општинске 

управе Билећа („Службени гласник општине 
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Билећа“, број 4/14), Начелник општине Билећа 

доноси: 

ПРАВИЛНИК 

о допунама  Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Билећа 

Члан 1. 

   У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Билећа                   

(„Службени гласник општине Билећа “ ,број 8/14 

2/15, 5/15, 4/16, 6/16 и 6/17), у члану 17. Одјељења 

за општу управу у условима за обављање послова 

Начелника одјељења: 

1. У категорији потребно стручно знање треба 

да стоји: „ ВСС - Правни,економски или 

факултет за производњу и менаџмент или 

први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова.“ 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.02/012-1293/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                
Билећа,27.11.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
26 

На основу члана 82.  став 3. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник 

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

Правилника о попису имовине, новчаних 

средстава, потраживања, обавеза, ситног 

инвентара и залиха („ Службени гласник општине  

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

д о н о с и                

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДАТИХ НА 

КОРИШТЕЊЕ ОПШТИНИ БИЛЕЋА  

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава Републичке 

управе цивилне заштите Републике Српске датих 

на кориштење општини Билећа, у саставу: 

1. Радомирка Малешевић, предсједник 
Комисије, 

2. Милан Сворцан, члан Комисије, 
3. Јошо Радовић, члан Комисије, 

 
II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава 

Републичке управе цивилне заштите Републике 

Српске датих на кориштење општини Билећа, у 

складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/00). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1298/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.11.2017.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
27 

                 На основу  члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87 Статута 
општине Билећа, (“Службени гласник општине 
Билећа“, број: 6/17), 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 
избор и 

именовање директора јавних установа 
 

I 
 

               Именује се Конкурсна комисија  за  

спровођење поступка  по Јавном конкурсу  за избор 

и именовање директорам јавних установа , у 

саставу: 

1. Раде Козјак,предсједник Комисије, 

2.Жељка Граховац ,члан, 

3.Драгица Бајат ,члан, 

4. Никола Столица ,члан и 

5.Давор Милидраговић,члан. 

II 

                 Задатак Конкурсне комисије  за 

спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор 



12                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 7                                  11.12.2017 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

и именовање директора јавних  установа    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 избор и 

именовање ,  и  доставља Комисији за избор и 

именовање Скупштине општине Билећа  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 - 1306 / 17   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа,30.11.2017.год.       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
28 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“,  

број: 6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                         I                  

       Одобрава се ОК ''Херцеговац'' Билећа , 

исплата новчаних средстава у износу од 600,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за oдигравање 

утакмица у Првој лиги РС за сениорке. 

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: 11.02/012-1297/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                
Билећа, 01.12.2017.год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

29 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“,  број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва                               

I 

       Одобрава се Рукометном клубу „Херцеговац“ 

из Билеће,  исплата новчаних средстава у износу 

од 500,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 

одигравање два турнира у јесењем дијелу 

такмичења Друге лиге РС. 

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- 1296/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                              
Билећа, 1.12.2017.год         Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
30 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени  гласник општине Билећа“, број 

6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 

I 

       Одобрава се СЗТР „Рајска птица“ из Билеће, 

исплата новчаних средстава у износу од 506,00 КМ 

/петстотинашест и 00/100 конвертибилних марака/ 

у сврху сношења трошкова сахране Јагоша Денде 

социјално угрожене особе из Билеће. 
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II 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 

буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 

за једнократне новчане помоћи. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1322/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                              
Билећа, 5.12.2017.год         Миљан Алексић , с.р. 

___________________________ 
  31. 

                     На основу члана 44., а у вези са 

чланом 22. став б).тачка 6. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

Гласник Републике Српске „ број 121/12),члана 87. 

Статута општине Билећа („Службени Гласник 

општине Билећа“ број 6/17),  Начелник општине 

Билећа,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању чланова  штаба за ванредне 

ситуације. 

I 

У Штаб за ванредне ситуације општине Билећа 

именују се: 

1. МИЉАН  АЛЕКСИЋ  - Командант   Штаба 

2. МИЛОРАД РАДОВИЋ-Замјеник команданта 

3. РАДОМИРКА МАЛЕШЕВИЋ - Начелник   

Штаба 

4. ЗОРАН ХРЊЕЗ - Члан Штаба за  

узбуњивање и склањање, 

5. НАДА ЧУКНИЋ - Члан Штаба за евакуацију 

и збрињавање угрожених и настрадалих. 

6. УБАВКА ИВКОВИЋ -  Члан  Штаба за  

спашавање из рушевина  

7. СЛАВКО БОЉАНОВИЋ - Члан Штаба за 

прву медицинску помоћ. 

8. РАДОМИР РАДМИЛОВИЋ  -  Члан штаба 

за заштиту од пожара. 

9. РАДЕНКО ПОПАРА - Члан штаба за 

заштиту и сњежних падавина и снијега. 

10. .ДРАГОЉУБ БЈЕЛОВИЋ -  Члан штаба за 

асанацију терена 

11. БОЖО МИЛОШЕВИЋ - Члан штаба за  

заштиту животиња,и намирница  

животињског поријекла. 

12. ДРАГО ШАРЕНАЦ  -  Члан штаба за РХБ 

заштиту. 

13. ДРАЖЕН БАБИЋ  - Члан  Штаба за  

финансије 

14. МИЛОРАД ВОЈНОВИЋ - Члан Штаба за 

заштиту животне околине 

15. Члан штаба за заштиту од неексплодираних    

убојних средстава и мина 

16. ДРАГОЉУБ НОВАКОВИЋ - Члан Штаба за  

замрачивање 

17. ВЕРИЦА ГРЕДА - Члан Штаба за заштиту 

биља и биљних производа 

18. МАРКО  ТРКЉА - Члан Штаба за заштиту и 

спасавање од поплава 

19. МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ - Члан штаба за 

информисање и односе са јавношћу. 

20. ЗДРАВКО ИВКОВИЋ - Члан штаба за 

противпожарну заштиту.                

21. СНЕЖАНА   КАПОР  - Члан штаба за 

спашавање и пружање помоћи угроженом 

становништву. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном Гласнику  општине 

Билећа“. 

III 

 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје 

да важи Рјешење број:11.02-012-1139/16 од 

12.10.2016.године. 

Број: 11.02/012-1327/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа,12.10.2017.год.   Миљан Алексић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                              

_______________________________ 

32. 

На основу члана  82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени гласник општине 

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

д о н и о   ј е 

О Д Л У К У  

о оснивању  Општинске управе Билећа 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Општинска управа 

Билећа (у даљем тексту: Општинска управа).  
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Члан 2. 

Општинска управа врши управне, стручне и 

друге послове у оквиру права и дужности општине 

у областима за које је основана. 

Члан 3. 

У оквиру дјелокруга рада, утврђеног овом 

Одлуком, послови Општинске управе су:  

1) Извршавање и спровођење закона и других 
прописа и обезбјеђење вршења послова 
чије је извршење повјерено општини,  

2) Извршавање и спровођење прописа 
Скупштине општине и Начелника општине, 

3) Припремање  аката које доноси Скупштина 
општине и Начелник општине и  

4) Вршење стручних и других послова које им 
повјери Скупштина општине и Начелник 
општине. 

 

II – ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛОКРУГ РАДА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БИЛЕЋА 

Члан 4. 

За извршавање послова Општинске управе 

оснивају се: Одјељења и Одсјеци . 

Члан 5. 

Одјељења Општинске управе су: 

1)  Одјељење за привреду, друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове, 

   2)  Одјељење за општу управу, 

             3)  Одјељење Одјељење за просторно   

уређење, стамбено – комуналне послове и 

4 ) Одјељење за финансије.  

Члан 6. 

Одсјеци се организују у оквиру Oдјељења и то: 

1) У Одјељењу за општу управу: 
 

- Одсјек за управне послове и 
- Одсјек за заједничке послове 
- Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од 
пожара. 

 

2) У Одјељењу за привреду, друштвене 

дјелатности и инспекцијске послове: 

- Одсјек за привреду, 
- Одсјек за друштвене дјелатности,   
- Одсјек за инспекцијске послове и 

послове Комуналне полиције. 
 

3) У Одјељењу за просторно уређење, 

стамбено – комуналне послове: 

- Одсјек за урбанизам и  
- Одсјек за стамбено комуналне послове. 

                  
                  Члан 7. 
 

          У оквиру својих надлежности у општинској 

управи Билећа формирају се као посебне 

организационе јединице : Кабинет Начелника 

општине и Одсјек за послове Скупштине општине.             

                                          Члан 8. 

Ради обављања одређених послова локалне 

самоуправе из дјелокруга рада општинске управе и 

повјерених послова државне управе, те стварање 

услова да се ти послови обављају ефикасно и 

рационално, у оквиру Одјељења за општу управу 

образује се пет мјесних канцеларија, и то:Мјесна 

канцеларија Крстаче са сједиштем у Крстачама, за 

подручје насељених    мјеста: Длакоше, Дола, 

Крстаче, Обло Брдо, Симијова, Тодорићи, Врањска 

и Звијерина.  

1) Мјесна канцеларија Дивин са сједиштем у 
Дивину, за подручје насељених мјеста: 
Бијељани, Дивин, Доњи Давидовићи, 
Фатница, Горњи Давидовићи, Калац, 
Кукричје, Кути, Милавићи, Нарат, 
Ораховице, Засада и Присоје. 

2) Мјесна канцеларија Плана са сједиштем у 
Планој, за подручје насељених мјеста: 
Ђече, Голобрђе, Качањ, Кривача, 
Лађевићи, Његановићи, Пађени, Прераца, 
Подгорје, Плана, Селишта, Трновица и 
Врбица. 

3) Мјесна канцеларија Мека Груда са 
сједиштем у Мекој Груди, за подручје 
насељених мјеста: Брестице, Доња Мека 
Груда, Горња Мека Груда, Хоџићи, Корита 
и Риоца. 

4) Мјесна канцеларија Билећа са сједиштем 
у Билећи, за подручје насељених мјеста: 
Баљци, Бијела Рудина, Билећа, Боденик, 
Богдашићи, Чепелица, Делеуша, Граница, 
Љубишићи, Мириловићи, Мируше, 
Мрежица, Орах, Подосоје, Пријевор, 
Скроботно, Шобадине, Торич, Влахиња, 
Заушје и Жудојевићи. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Члан 9. 

- Извршава и обезбјеђује провођење 
закона и других прописа и општих 
аката из надлежности опште управе, и 
то: грађанска стања (матичне књиге 
рођених, држављана, матична књига 
умрлих, лично име и др.), послови 
мјесних  заједница, послове  цивилне 
заштите, послове евиденције о 
лицима која су регулисала војну 
обавезу, борачко – инвалидске 
заштите, архиве, издавање радних 
књижица и вођење регистара о истим, 
овјере преписа и рукописа, издавање 
увјерења из јавних регистара и 
архивске грађе, персонални послови  
и  послови  из области људских  
ресурса  и радних односа, заједнички 
послови који се односе на 
администраторе, возаче, 
дактилографе, чистаче, физичко 
обезбјеђење објекта, оправке и 
одржавања објеката, послови кафе 
куварице, економата и вођење 
евиденције о путовањима и издавање 
путних налога, 

- Врши стручне, организационе, 
административне послове за потребе  
Начелника општине и Скупштине 
општине и њених органа и тијела, 

- Припрема  акте за Скупштину 
општине и Начелника општине у 
оквиру своје надлежности,  

- Проводи прописе Скупштине општине 
и Начелника општине, 

- Припрема аналитичко – 
информативне и друге материјале из 
оквира своје надлежности: врши 
управне, стручне и административне 
послове из надлежности Одјељења, 
прати стање у областима за које је 
Одјељење основано, покреће 
иницијативу за рјешавање и предлаже 
рјешавање питања из тих области, 
сачињава извјештаје о стању 
рјешавања управних предмета и 
извјештаје доставља надлежним 
органима, врши административне и 
стручне послове за мјесне заједнице, 
подручја града и приградских насеља, 
врши управне, стручне, 
административне и друге послове које 
му у складу са законом повјери 
Скупштина општине и Начелник 
општине, а који нису у надлежности 
других одјељења, 

- Врши 
стручне,организационе,администрати
вне послове за потребе Начелника 
општине, 

- Припрема општа и појединачна акта 
које доноси Начелник општине,осим 
аката из надлежности одјељења и 
врши објављивање истих, 

- Проводи  другостепени управни 
поступак из надлежности Начелника 
општине, 

- Припрема нацрте уговора које 
Начелник општине закључује у име 
Општине, 

- Проводи прописе Начелника општине, 
- Припрема приједлоге рјешења  које 

Начелник општине доноси у другом 
степену  по жалбама на првостепена 
рјешења органа Општинске управе, 
уколико за рјешавање нису надлежни  
републички органи, 

- Проводи све активности потребне за 
информисање јавности о раду 
Општинске управе, 

- Припрема  извјештаје и  информације  
у вези са радом Општинске управе, 

- Обавља и друге послове у складу са 
законом ,Статутом општине и 
одлукама Скупштине општине  и 
Начелника општине , 

- Врши послове редакције,уређивања и 
издавања „Службених гласника 
општине     Билећа,“  

 

Члан 10. 

     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

- Извршава и обезбјеђује провођење 
закона и других прописа и општих 
аката из надлежности овог Одјељења, 
и то: пословање предузећа и 
приватног предузетништва, 
статистике, развојних планова у 
области привреде и друштвених 
дјелатности, пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, туризма, 
лова, риболова, ветеринарске 
дјелатности, образовања и 
васпитања, науке, културе, физичке 
културе, здравства и социјалне 
заштите и заштите животне средине, 

- Обавља послове инспекцијског 
надзора у областима: тржишта и 
цијена, санитарне контроле, 
пољопривреде, водопривреде, 
риболова, ветеринарска инспекција, 
урбанистичко – грађевински надзор, 
надзор у области екологије, послови 
Kомуналне полиције и надзор из 
области друштвених дјелатности, 

- Припрема акте за Скупштину општине 
и Начелника општине у оквиру своје 
надлежности, 
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- Прати стања у областима за које је 
одјељење основано, покреће 
иницијативе за рјешавање и 
предлаже рјешавање питања у тим 
областима, 

-  Припрема за Скупштину општине и 
Начелника општине развојне планове, 
извјештаје и информације из 
надлежности одјељења, 

- Врши друге послове које му у складу 
са законом повјери Скупштина 
општине и Начелник општине, а који 
нису у надлежности других одјељења. 
 

Члан 11. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

- Обезбјеђује извршавање закона и 
општих аката у области просторног 
уређења, урбанизма, грађења, 
стамбено – комуналних послова, 
саобраћаја, послова одржавања и  
кориштења и управљања локалним и 
некатегорисаним путевима и 
улицама у оквиру прописаних 
надлежности и одговорно је за стање 
у тим областима у границама својих 
овлаштења, 

- Проводи прописе Скупштине 
општине и Начелника општине, 
прати стање у области за које је 
основана, покреће иницијативу за 
рјешавање и предлаже рјешавање 
питања у тим областима, 

- Припрема за Скупштину општине и 
Начелника општине развојне 
планове, опште и појединачне акте, 
аналитичко – информативне и друге 
материјале у области из свог 
дјелокруга, 

- Врши управне, стручне и 
административно – техничке послове 
у области издавања урбанистичких 
сагласности, одобрења за градњу, 
техничкoг прегледа и издавања 
употребних дозвола, 

- Обавља управне и административно 
– техничке послове у вези наплате 
накнада  и такса за кориштење 
градског – грађевинског земљишта  и 
закупа имовине у власништву 
општине, 

- Врши послове који се односе на 
приватизацију станова, 

- Врши контролу коришћење градског – 
грађевинског земљишта и предлаже 
акта којим се утврђују накнаде за 
коришћење, 

- Врши послове из области заједничке 
комуналне потрошње (водовод и 
канализација), 

- Врши управне, стручне и 
административне послове у области 
екологије, грађевинарства, урбанизма 
и комуналне дјелатности, осим 
инспекцијског надзора, 

- Врши увид и процјену  напуштене 
имовине на подручју општине  и 
проводи управне и административно 
техничке радње  по утврђеном 
чињеничном стању, 

- Врши друге послове које му у складу 
са законом повјери Скупштина 
општине и Начелник општине. 

 

Члан 12. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

- Извршава и обезбјеђује извршавање 
закона и других прописа и општих 
аката у области финансирања, 
Буџета општине, општег биланса 
средстава и рачуноводства, 

- Проводи прописе Скупштине општине 
и Начелника општине, припрема акте 
о задужењу и наплати локалних  
изворних прихода, осим прихода  из 
надлежности Одјељења за просторно 
уређење, стамбено – комуналне 
послове, 

- Прати остваривање политике 
финансирања у општини, 

- Припрема Буџет општине и завршни 
рачун по процедури прописаној 
законом, 

- Стара се  о правилности  и 
законитости  кориштења буџетских 
средстава , финансијском, 
материјалном и рачуноводственом 
пословању Општинске управе, 
фондова и других органа који се 
финансирају из Буџета, 

- Припрема аналитичко – 
информативне и друге материјале у 
области из свог дјелокруга, 

- Прати провођење наплате  изворних 
прихода Буџета општине у складу са 
законом и надлежностима општине,   

- Врши друге послове које му у складу 
са законом повјери Скупштина 
општине и Начелник општине. 
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III – РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ, 

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИЦИ И    

НАМЈЕШТЕНИЦИ 

Члан 13. 

(1) Општинском управом руководи Начелник 
општине.  

 

(2) Радом Одјељења руководи Начелник 
Одјељења, а Одсјеком шеф Одсјека. 
 

Члан 14. 

Послове Општинске управе обављају 

општински службеници и намјештеници. 

Радна мјеста службеника дијеле се на 

руководећа радна мјеста и извршилачка радна 

мјеста. 

Члан 15. 

(1) Руководећа радна мјеста су: 
 
1) Секретар Скупштине општине и 
2) Начелници одјељења. 
 

         (2) Извршилачка радна мјеста: 

1) Шеф Одсјека , 

2) Стручни савјетник, 

3) Самостални стручни сарадник, 

4) Инспектор, 

5) Интерни ревизор, 

6) Комунални полицајац, 

7) Виши стручни сарадник, 

8) Стручни сарадник. 

IV – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 16. 

(1) Унутрашња организација и начин рада 

Одјељења утврђује се Правилником о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Билећа. 

(2) Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе,  

као и Правилник о платама и другим примањима у 

Општинској управи,  Начелник општине ће донијети 

у року од 30  дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

 

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Члан 18. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о оснивању Општинске управе 

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 

4/14). 

 

Број:11.02/012-1338/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Билећа,11.12.2017.  год      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________ 
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