
 
 

 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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Краља Александра бр.28 
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Одговорни уредник:  Драгица Бајат 
Штампа: општина Билећа 
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Web: www.opstinabileca.ba 

 

Петак, 29. децембар 2017. године 
 

БИЛЕЋА 
 

Година LVII                     Број 8 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. став (3) и (5) Закона 
о буџетскм систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16) и члана 35.  Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој 7. 
Редовној сједници одржаној дана, 22.12.2017. 
године,  д о н и ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 
о привременом финансирању за период 01.01.-

30.06.2018. године 
 

I 
 
 Овом Oдлуком утврђује се износ прихода и 
расхода Буџета Општине за привремено 
финансирање функција општине Билећа у периоду 
од 01.01.2018. до 30.06.2018. године. 
 

II 
  
 У циљу финансирања потреба из тачке I 
ове Одлуке, одобравају  се средства у износу од 
3.009.124,00  КМ. 
 

III 
 
 Средства за привремено финансирање 
утврђују се у висини укупних буџетских прихода 
остварених у истом периоду претходне фискалне 
године, умањених за примљене грантове у том 
периоду, што износи  3.009.124,00 КМ.  

 
IV 
 

 Структура и врста расхода у периоду 
привременог  финансирања пропорционално 
одговарају структури и врсти остварених расхода у 
истом периоду претходне године. 
 

V 
 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-314/17               Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                         

___________________________   
2                                               

На основу члана 4. Закона о матичним књигама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09 

и 43/13) и члана 39 став (2) тачка 2)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,  број 97/16) и члана  86  

Статута општине Билећа („Службени гласник 

општине Билећа“, броj 6/17),Скупштина општине 

Билећа на својој 7. Редовној сједници, одржаној 

дана 22.12.2017. године, донијела је  
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О Д Л У К У 
o одређивању матичних подручја у општини 

Билећа 
 
I 

Овом  Одлуком одређују се матична подручја за 

која се воде матичне књиге у општини Билећа. 

II 

Матична подручја на територији општине Билећа 
су:  

- Матично подручје Билећа за насељена 
мјеста: Билећа градско подручје, Баљци,  
Делеуша, Мируше, Мрежица, Влахиња, 
Бијела Рудина, Богдашићи, Подосоје,  
Граница, Боденик, Шобадине, Торич, 
Љубишићи,  Заушје, Пријевор, Горњи и 
Доњи Мириловићи, Орах, Паник, Чепелица, 
Скроботно, Жудојевићи, Дивин, Фатница, 
Ораховице, Нарат, Кукричје, Кути, Засада, 
Милавићи, Бијељани, Присоје, Горњи и 
Доњи Давидовићи и Калац, 

- Матично подручје Крстаче за насељена 
мјеста: Дола, Звијерина, Крстаче, Симијова, 
Тодорићи, Длакоше , Обло Брдо и Врањска, 

- Матично подручје Мека Груда за насељена 
мјеста:Корита, Брестице, Хоџићи, Риоца, 
Доња и Горња Мека Груда, 

- Матично подручје Плана за насељена 
мјеста:Плана, Подгорје, Његановићи, 
Селишта, Кривача,Лађевићи, Прераца, 
Голобрђе, Трновица, Врбица, Пађени, Ђече 
и Качањ. 
 

III 

Матичне  књиге се воде за матично подручjе  

Билећа у сједишту  Матичне службе  општине  

Билећа, за матично подручје  Крстаче  у сједишту  

мјесне канцеларије Крстаче, за матично подручје  

Мека Груда  у сједишту  мјесне канцеларије  Мека 

Груда  и  за матично подручје  Плана  у сједишту  

мјесне канцеларије  Плана. 

IV 

Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-315/17              Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                         

___________________________   
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На основу члана 348. став (3) тачка г) Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. 
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и члана 35. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број 
6 /17), Скупштина општине Билећа, на својој 7. 
Редовној  сједници, одржаној дана 22.12.2017 
године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о продаји непосредном погодбом грађевинског 

земљишта у општинској својини 
 

I 
 
 ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ БИЛЕЋА - продаје 
се непосредном погодбом грађевинско земљиште у 
општинској својини означено као к.п. број: 640/2 
К.О. Граница 1 у површини од 402 м² уписана у  
Листу непокретности број:28/3  К.О. Граница 1. 
 

II 
 

 Земљиште из тачке I ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од 0,61 
КМ/м², што износи 245,22 КМ, а у сврху изградње 
објекта вјерске заједнице  (цркве). 
 

III 
  

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-316/17              Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                         

___________________________   
4                                                

На основу члана 5. став (1) тачка б) Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица  локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 35. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа, на 
својој 7. Редовној сједници одржаној дана 
22.12.2017године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о продаји земљишта из oпштинске својине 
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                 Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком спровешће се лицитацијом продаја 
земљишта из државне својине и то: 
 

I 
 

 K.п. број 1047/16 (нови премјер), што 
одговара к.п. број 2/203 (стари премјер) К.О. 
Билећа - Град у површини од 534 м² уписано у 
Листу непокретности број 1581/49 К.О.  Билећа - 
Град и у Зeмљишнокњижном извадку ЗК уложак: 2 
К.О. СП Билећа. 
 

II 
 
 Почетна продајна цијена из тачке I ове 
Одлуке износи 3. 711, 30 КМ, ( 6,95 КМ/м² ). 
 

III 
 
 За учешће у поступку лицитације учесници 
су дужни уплатити 10% од почетне продајне цијене 
на жиро-рачун општине Билећа. 
 

IV 
 
 Продајну цијену наведеног земљишта 
учесници лицитације са којима ће се закључити 
уговор обавезни су уплатити најкасније на дан 
закључивања купопродајног уговора. 
 

V 
 
 Поступак лицитације земљишта спровешће 
комисија за лицитацију коју именује Начелник 
општине. 
 

VI 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“ 
 
Број:11.01/013-317/17               Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                         

___________________________   
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На основу члана 5.став (1) тачка б) Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица  локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 35. Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине Билећа, на 
својој 7. Редовној сједници, одржаној дана  
22.12.2017. године,   д о н и  ј е л а    ј е 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о продаји земљишта из oпштинске својине 
 
 

                 Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком спровешће се лицитацијом продаја 
земљишта из државне својине и то: 
 

I 
 
 K.п. број 619/2 К.О. Билећа  у површини од 
900 м² уписано у Листу непокретности број 33/5  
К.О. Билећа. 
 

II 
 
 Почетна продајна цијена из тачке I ове 
Одлуке износи 5.625,00 КМ, (6,25 КМ/м²). 
 

III 
 
 За учешће у поступку лицитације учесници 
су дужни уплатити 10% од почетне продајне цијене 
на жиро-рачун општине Билећа. 
 

IV 
 
 Продајну цијену наведеног земљишта 
учесници лицитације са којима ће се закључити 
уговор обавезни су уплатити најкасније на дан 
закључивања купопродајног уговора. 
 

V 
  
Поступак лицитације земљишта спровешће 
комисија за лицитацију коју именује Начелник 
општине. 
 

VI 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-318/17               Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                         

___________________________   
6 

 На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу  

простора и грађењу („Службени гласник  Републике 

Српске“ бр. 40/13 , 106/15 ) и члана 35. Статута  

Општине Билећа („ Службени гласник општине 

Билећа „  број  6/17),  Скупштина општине Билећа 

на својој 7. Редовној  сједници,  одржаној  дана 

22.12.2017 године,  д о ни ј е л а   је   
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О  Д  Л  У  К  У 
о приступању  изради Плана парцелације  

„Кртине“ Билећа 
 
I 

Приступа се изради Плана парцелације  

„Кртине“Билећа  ( у даљем тексту  План). 

II 

Ова одлука се састоји од текстуалног и графичког  

дијела , који је њен саставни  дио. 

III 

Границе подручја на које се односи израда Плана  

је: 

Простор који је обухваћен Планом парцелације 

налази се у јужном  дијелу  Билеће. Према 

Урбанистичком плану припада индивидуалној 

стамбено - пословној зони. Терен је раван у нарави 

пашњак и  није изграђен. 

        Подручје са источне  и југо-источне стране се  

граничи редом стамбено-пословних објеката уз 

магистрални пут Гацко - Требиње односно улице 

Српске војске. Са јужне стране подручје је  

раздвојено улицом -планирана заобилазница, од 

касарне „Билећки борци“. Са западне стране 

подручје граничи са индустријским комплексом 

„Монтинг–енергетика“ (Зрак).Сјеверна страна 

подручја  се граничи стамбеним насељем уз улицу 

Јевта Дедијера из које је планирана и  прилазна 

саобраћајница за новопланирано насеље. 

Површина обухвата  Плана  је цца  2,62 ha. 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година. 

V 

Смјернице за израду Плана : 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом 

израде Плана руководи „  Урбанистичким планом 

града Билеће „ и важећим законским прописима. 

VI 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела: 

1. Текстуални дио плана  парцелације  садржи: 

а) намјену површина (концепт организације 

простора), 

б) концепт парцелације и критеријуми за 

формирање парцела према врсти потреба, 

в) минималне и максималне величине 

грађевинских парцела, 

г) услове коришћења, уређења и грађења на 

грађевинским парцелама, 

д) услове изградње објеката према врсти објеката , 

ђ) потребе за јавним површинама и објектима,  

е) потребе за комуналним  опремањем и 

капацитирање инфраструктуре са условима  

прикључења у  мјери довољној да буде основ за 

издавање локацијских услова   и  

ж) природне карактеристике (рељеф , хидрологија , 

геологија , хидрогеологија , инжињерска геологија , 

сеизмичност , клима и друге карактеристике) и 

друго. 

2. Графички дио  Плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане правилником 

из члана 27. став 5. тачка а)  Закона. 

VII 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен пред нацрт Плана. Носилац 

припреме Плана ће размотрити пред нацрт на 

стручној расправи . 

Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења  ће уградити у нацрт Плана. 

Скупштина општине Билећа на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдит ће нацрт  Плана  , мјесто , 

вријеме и начин излагања нацрта Плана  на јавни 

увид. Јавни увид ће трајати 30  дана . О мјесту , 

времену и начину излагања нацрта Плана  јавност 

ће се обавијестити  огласом. 

Нацрт Плана  ставит ће се на јавни увид у 

просторијама  Мале сале   у Општинској управи 

Билећа. 

Носилац израде Плана ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења  достављене  у 

току  јавног  увида  и о њима заузети и 

образложити свој став и тај став у писменој форми 

доставити носиоцу припреме Плана и лицима која 

су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 



5 
29.12.2017                                   ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 7 
______________________________________________________________________________________________                                        

 

Став  носиоца израде Плана према примједбама , 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи у року  од 30 дана  од дана затварања 

јавног увида .Позив за јавну расправу ће се јавно 

објавити у најмање једном  дневном  листу  

доступном на територији цијеле  РС. Уколико  би се 

приједлог Плана на основу прихваћених приједлога 

, примједаба и мишљења достављених у току  

јавног увида, значајно  разликовао од нацрта 

документа, носилац припреме ће  поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута.  

VIII 

Носилац припреме Плана по одржаној јавној 

расправи утврдит ће приједлог Плана у складу са 

закључцима са расправе , најдуже у року 30 дана. 

Скупштина општине  Билећа  дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од утврђивања 

приједлога. 

IX 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана  обезбиједит ће општина 

Билећа 

X 

Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење, стамбено комуналне пословње   

XI 

 Ова одлука ступа на снагу даном  доношења  а 

биће објављена  у „Службеном гласнику  општине 

Билећа“ 

Број:11.01/013-319/17               Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р.                                                                                                                                                   
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На основу члана 39. став (2) тачка 2). Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) , члана 11.  Закона 

о социјалној заштити (,,Службени гласник 

Републике Српске”, број 37/12) , члана 35. Статута 

општине Билећа (“ Службени гласник општине 

Билећа”, број 6/17) , те у складу са члановима 33, 

34, 35 и 36. Правилника о критеријумима и поступку 

одабира корисника, додјели, начину и условима 

кориштења стамбених јединица у вишестамбеним 

зградама изграђеним у оквиру регионалног 

стамбеног програма (“Службени гласник БиХ”, број 

18/16)  и у складу са Одлуком о оснивању, 

управљању, располагању и кориштењу стамбеног 

фонда уз примјену принципа социјалног становања 

у оквиру Регионалног стамбеног програма број: 

11.01/013-83/16 од 28.03.2016. године, Скупштина 

општине Билећа, на својој 7 Редовној сједници 

одржаној дана 22.12.2017. године,  д о н о с   и 

ОДЛУКУ 
о критеријима за остваривање права на 

субвенционирање закупнине за стан 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

(Предмет Одлуке) 

Овом Одлуком се утврђују основна начела и 

критерији за субвенционирање закупнине за 

кориснике станова намијењених социјалном 

становању у општини Билећа, одређивање 

корисника тих права, износи субвенција, те 

поступак за остваривање права на 

субвенционирање, као и изворе финансирања 

корисника тих права. 

II 

(Основна начела за остваривање права на 

субвенционирање) 

(1) Приликом разматрања захтјева и утврђивања 

права на субвенционирање закупнине корисницима 

који су остварили права да стамбене јединице 

користе према принципима социјалног становања, 

а у складу са утврђеном процедуром додјеле тих 

стамбених јединица, надлежни орган општине 

Билећа  је дужан придржавати се основних начела 

по којима је сваки корисник тих стамбених јединица 

обaвезан и дужан:  

а) да се брине о задовољавању својих животних 

потреба и потреба лица које је по закону или по 

другом правном основу дужан да издржава; 

б) да својим радом, приходима и имовином 

доприноси спрјечавању, отклањању или 

ублажавању властите социјалне угрожености, као и 

социјалне угрожености чланова своје породице, 

посебно дјеце и других чланова породице, који не 

могу сами о себи да се брину. 

(2) Све чињенице  које се односе на посједовање 

покретне и непокретне имовине, породично стање, 

односно имовински и социјални статус чланова 

ужег породичног домаћинства подносиоца захтјева 

из члана 3. ове Одлуке, представљају ограничења 
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за признавање права на субвенционирање 

закупнине. 

II КОРИСНИЦИ ПРАВА 

III 

(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију закупнине  имају корисници  

лица /породице којима  су додјељене стамбене 

јединице примјеном модела социјалног становања, 

који подразумјева становање одговарајућег 

стандарда по цијени испод тржишне, уз 

безбједност кориштења, а воде се као: 

а) лица/породице у стању социјалне потребе, 

б) млади брачни парови до 35 година, 

ц) старије особе преко 65 година старости, 

д) избјегла и расељена лица и повратници. 

IV 

(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију закупнине имају лица / 

породице у стању социјалне потребе и то: 

- корисници сталне социјалне помоћи, 

- незапослена лица и лица са изузетно малим 

примањима и чији укупни мјесечни приходи по 

члану домаћинства по свим основама не прелазе 

15% просјечне плате запослених у Републици 

Српској у претходној години; 

- лица са тешким здравственим стањем.  

V 

(Корисници субвенције) 

 Право на субвенцију закупнине имају млади 

брачни парови до 35 година старости, који не могу 

ријешити стамбено питање по тржишним условима, 

ако им укупни приходи по члану домаћинства 

мјесечно не прелазе 15% просјечне плате 

запослених у Републици Српској за претходну 

годину. 

VI 

(Корисници субвенције) 

Право на субвенцију закупнине  имају старија лица 

преко 65 година старости, који немају некретнине у 

посједу/власништву нити имају лица која су их по 

закону дужна издржавати или таква лица за њихово 

издржавање немају материјалних средстава и ако 

мјесечна примања по члану њиховог породичног 

домаћинства не прелазе 50% од најниже пензије 

исплаћене у Републици Српској у претходној 

години. 

VII 

(Корисници субвенције) 

Уколико не испуњавају услове из чланова 4, 5 и 6  

ове Одлуке, право на субвенцију закупнине  имају 

избјегла и расељена лица и повратници, 

- ако им укупни приходи по члану породичног 

домаћинства не прелази 15 % просјечне плате 

запослених у Републици Српској у претходној 

години и које немају некретнине у 

посједу/власништву; 

- или ако имају некретнине у посједу / власништву, 

а укупни  приходи по члану домаћинства  по свим 

основама од тих некретнина, као што је 

пољопривредно земљиште и др. (катастарски 

приходи и др.), као и остали приходи,  не прелазе  

висину од 15% од  просјечне  плата запослених у 

Републици Српској у претходној години. 

VIII 

(Остваривање права на субвенцинирање) 

(1) Право на субвенционирање закупнине  имају 

лица / породице ако кумулативно испуњавају 

следеће услове: 

а) да прије подношења захтјева на јавни позив има 

пребивалиште на територији Општине, а  

непрекидно најмање десет година, осим у случају 

интерно расељених лица и повратника, 

б) да подносилац  захтјева и чланови његовог 

породичног домаћинства нису продали, поклонили, 

замијенили, односно другим правним послом 

отуђили у власништву/сувласништву кућу, стан, 

викендицу или земљиште и на тај начин се довели 

у неповољан стамбени положај, 

ц) да подносилац захтјева и чланови његовог 

породичног домаћинства немају закључен уговор о 

доживотном издржавању или уговор о поклону 

некретнина, 
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д) да каталошка вриједност процијењене покретне 

имовине (превозна средства, аутомобили, радне 

машине и сл.) не прелазе вриједност од 5.000 КМ, 

е) да новчана средства и вриједносни папири 

подносиоца захтјева и чланова његовог породичног 

домаћинства не прелазе укупну вриједност већу од 

просјечне плата у Републици Српској исплаћених у 

претходној години прије подношења захтјева, 

ф) да подносилац захтјева и чланови његовог 

породичног домаћинства посједује пољопривредно 

земљиште, те да укупан катастарски приход по 

члану породице не прелази износ 10% од 

просјечног катастарског прихода по једном хектару 

земљишта, 

г) да укупни приходи свих чланова породичног 

домаћинства у посљедњој години дана прије 

подношења захтјева не прелазе цензус из чланова 

4,5 , 6 и 7. ове Одлуке. 

(2)  Захтјеви лица за које се утврди да не 

испуњавају услове из овога члана одбациће  се као 

неосновани. 

III КРИТЕРИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ 

IX 

(Критерији за израчунавање висине субвенције) 

(1) За лица/породице које користе општинске 

станове у складу с принципима социјалног 

стамбеног збрињавања, односно становања, 

висина субвенције се одређује према критерију за 

утврђивање висине заштићене закупнине у складу 

с општинским одлукама које регулишу ову област и 

одређеној стопи субвенције, а према слиједећој 

формули: 

Вс – висина субвенције се добије на следећи 

начин: 

Вз – висина заштићене најамнине  

                          

Сс – Стопа субвенције. 

Формула за израчунавање:  

       Вс = Вз x Сс 

X 

(Висина стопа субвенција) 

Висина стопе субвенције према категоријама из 

члана 4,5, 6 и 7 . ове Одлуке износи за: 

а)  лица/породице у стању социјалне потребе: 

- за кориснике сталне социјалне помоћи, односно 

лица и породице које остварују права на новчану 

помоћ по основу примјене Закона о социјалној 

заштити, најамнина се субвенционира у износу  од 

100%; 

- за незапослена лица и за лица и породице чији 

приходи по члану породичног домаћинства не 

прелазе износ од 15% просјечне плате запослених 

у РС у претходној години, закупнина  се 

субвенционира у износу  од 50%; 

- за лица и породице које имају лица  са тешким 

здравственим стањем узроковано обољењем од 

професионалне болести, шећерне болести, од 

карцинома, леукемије, туберкулозе, парализе и 

тешких душевних обољења чији приходи по члану 

породичног домаћинства не прелазе 15% просјечне 

плате у РС у претходној години, закупнина  се 

субвенционира у износу од 100%; 

б) млади брачни парови до 35 година старости: 

- за младе брачне парове, ако им приходи по члану 

породичног домаћинства не прелазе 15% просјечне 

плате запослених у РС у претходној години, 

закупнина  се субвенционира у износу  од 50%; 

ц) старије лица преко 65 година старости:  

- за лица која немају некретнине у 

посједу/власништву и немају лица која су их по 

закону дужна издржавати или за то немају 

материјалних средстава и ако примања по члану 

њиховог породичног домаћинства не прелазе 50% 

од најниже просјечне пензије исплаћене у РС за 

претходну годину, закупнина  се субвенционира у 

износу  од 60%,  

- за лица која немају некретнине у 

посједу/власништву, а спадају у категорију лица са 

обољењима, као што је тешко здравствено стање 

узроковано обољењем од професионалне 

болести,шећерне болести, карцинома, леукемије, 

туберкулозе, парализе и тешких душевних 

обољења чија примања по члану њиховог 

домаћинства не прелазе 50% од најниже просјечне 

пензије исплаћене у РС за претходну годину и које 

немају лица која су их по закону дужна издржавати 

или за то немају материјалних средстава,  

закупнина  се субвенционира у износу од 100%; 

- за особе које имају некретнине у 

посједу/власништву и немају лица која су их по 

закону дужне издржавати или таква лица за то 



8                                    

                                          ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА" Број 8                                  29.12.2017 
______________________________________________________________________________________________                                        

 
 

немају материјалних средстава и ако укупна 

примања по свим основама по члану њиховог  

домаћинства не прелазе 30% од најниже  пензије, 

закупнина  се субвенционира у износу од 70% ; 

д) избјегла и расељена лица и повратници уколико 

не остварују субвенцију у висини стопе  
предвиђеној тачкама а), б) и ц)    овог члана:        
      
- за избјегла и расељена лица  и повратнике који 

немају у посједу/власништву  некретнине и ако им 

приходи по члану породичног домаћинства не 

прелазе 15% просјечне плате запослених у РС за 

претходну годину, закупнина се субвенционира  у 

износу од 50%; 

- за избјегла  и расељена лица и повратнике  које 

имају некретнине у посједу/власништву и ако им 

укупни  приходи по свим основама од тих 

некретнина, као што су приходи од  

пољопривредног земљишта и др. (катастарски 

приходи и др.) по члану породичног домаћинства 

не прелазе 15% просјечне плате запослених у РС 

за претходну годину, закупнина  се субвенционира 

у износу од 50%. 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

XI 

(Документација за признавање права на 

субвенционирање) 

(1) Да би се поднешени захтјев/пријава узела у 

разматрање, потребно је да подносилац захтјева 

испуни услове прописане члановима  4, 5,6,7 и 8. 

ове Одлуке. 

(2) Статус из чланова 4,5,6,7 и 8 ове Одлуке 

доказује се: 

а) статус из члана 4. доказује се: 

- потврдом Центра за социјални рад, 

- потврдом Бироа за запошљавање, 

- доказима о висини укупних мјесечних примања 

(потврда послодавца о исплаћеној плати, чек од 

пензије и друге потврде, као катастарске и др. о 

изворима прихода уколико их имају, али не старије 

од мјесец дана), 

- потврда надлежне здравствене установе за лица 

са обољењима. 

б) статус из члана 5. доказује се: 

- изводом из матичне књиге рођених; 

- потврда о укупним мјесечним примањима; 

ц) статус из члана 6. доказује се: 

- увјерењем издатим од стране Републичке управе 

за геодетске и  имовинско правне послове Бања 

Лука, подручна јединица Билећа за РС,  за ФБиХ, 

БДБиХ, као и из иностранства, да подносилац 

захтјева нема имовину, као ни чланови његовог 

домаћинства,  увјерење се прибавља службеним 

путем од стране надлежног органа; 

- изјавом датом под материјалном и кривичном 

одговорношћу уз два свједока,  овјереном код 

надлежног органа да нема лица која су их по закону 

дужна издржавати или таква лица за њихово 

издржавање немају средстава; 

- потврда о висини пензије и другим примањима; 

д)   статус из члана 7. доказује се: 

- увјерењем/рјешењем о статусу расељеног лица, а 

за повратнике потврдом о статусу повратника; 

- увјерењем издатим од стране Републичке управе 

за геодетске и имовинско правне послове Бања 

Лука, подручна јединица Билећа за РС,  за ФБиХ, 

БДБиХ, као и из иностранства, да подносилац 

захтјева нема имовину, као ни чланови његовог 

домаћинства, увјерење се прибавља службеним 

путем од стране надлежног органа;  

- доказима о висини укупних мјесечних примања 

(потврда послодавца о исплаћеној плати, чек од   

пензије И докази о другим приходима као 

катастарски и други, али не старије од мјесец 

дана); 

е) статус из члана 8. доказује се: 

- кућном листом, не старијом од мјесец дана, 

- увјерењем о пребивалишту за подносиоца 

захтјева и чланове  домаћинства и потврдом о  

кретању у посљедњих 10 година, осим за 

избјеглице, расељена лица и повратнике, 

- увјерењем издатим од стране Републичке управе 

за геодетске и имовинско правне послове Бања 

Лука, подручна јединица Билећа  за РС, за ФБиХ, 

БДБиХ, као и из иностранства да подносилац 

захтјева нема имовину, као ни чланови његовог 

домаћинства, увјерење се прибавља службеним 

путем од стране надлежног органа, 
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- увјерењем из земљишних књига и из књига 

положених уговора о откупу станова у мјесту 

пребивалишта и мјеста рођења за све чланове 

породичног домаћинства, не  старије од мјесец 

дана, 

- увјерењем МУП-а о не/посједовању аутомобила, 

не старије од мјесец дана, 

- копијом саобраћајне дозволе, 

- изјавом датом под моралном и кривичном 

одговорношћу о осталим вриједностима које 

посједује домаћинство, уз два свједока, овјереном 

код надлежног органа и изјавом о непосједовању 

уговора о доживотном издржавању, 

- увјерењем о катастарском приходу надлежне 

катастарске  општине, не старијем од мјесец дана. 

(Каталошку вриједност покретне имовине 

процјењиваће Комисија или надлежни орган  

овлаштен за процјену имовине  на подручју 

општине Билећа) 

3)  Документација из претходног става прилаже се 

у оригиналу или овјереној копији. 

 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

XII 

(Подношење захтјева) 

(1) Поступак за остваривање права за 

субвенционирање закупнине  покреће закупац 

подношењем захтјева општинској служби 

надлежној за стамбене послове уз достављање 

доказа потребних за остваривање овог права: 

а) одмах по објави коначне ранг листе за додјелу 

станова у најам по принципу социјалног становања, 

б) након што почне тећи уговорни однос, 

ц) када се јаве промјењене околности које могу 

бити основ за субвенционирање закупнине, 

(2) Уз захтјев за субвенционирање закупнине , 

подносилац захтјева је дужан доставити овјерен 

Уговор о закупу стана, односно куће, уколико је већ 

склопљен Уговор, 

(3) Уз захтјев за субвенционирање, подносилац 

захтјева је дужан доставити одговарајућу 

документацију из чланова  4,5,6,7 и 8. ове Одлуке, 

(4) Захтјев за субвенционирање се доставља на 

прописаном обрасцу који издаје надлежна служба 

општине , а образац захтјева треба да  садржи 

рубрике за  основне личне податке, податке који се 

односе на тренутне услове становања, број 

чланова домаћинства, величина стана, висину 

закупнине и основ за остваривање права на 

субвенцију, те остале потребне информације, 

(5) Образац захтјева за остваривање права на 

субвенцију треба бити доступан у шалтер Сали 

општине Билећа , као и Центру за социјални рад. 

XIII 

(Поступак) 

(1) Захтјев се  подноси надлежној служби за 

стамбене послове општине на прописаном 

обрасцу, уз достављање доказа потребних за 

остваривање права. 

(2) Надлежни орган општине  за провођење 

поступка одабира корисника субвенција је дужан 

поступак провести у року од мјесец дана од 

доставе потпуне документације. 

(3) У поступку рјешавања захтјева општинска 

служба надлежна за стамбене послове нарочито је 

дужна водити рачуна о начелима из члана 2. ове 

Одлуке и поступак проводити у складу са Законом 

о управном поступку, те у сарадњи са осталим 

стручним службама, Центром за социјални рад и 

другим институцијама и установама провјерити све 

наведене чињенице и документацију, те по потреби 

прибавити доказе по службеној дужности у сврху  

утврђивање стварне потребе засубвенционирањем 

најамнине. 

(4) Након проведеног поступка руководилац 

надлежног органа општине , у складу са својим 

овлаштењима и овом Одлуком доноси првостепено 

рјешење. 

XIV 
 

(Жалбени поступак) 
 

(1) Против рјешења донесеног у првом степену 

странка има право жалбе у року од 15. дана од 

дана пријема рјешења. 

(2) Жалба се у два примјерка предаје непосредно 

или путем поште служби која је донијела рјешење, 

а иста се изјављује Начелнику општине Билећа као 

надлежном другостепеном органу. 
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XV 

(Ревизија права на субвенционирање) 

(1) Корисници права на субвенционирање дужни су 

пријавити сваку околност која утиче на обим или 

престанак права на субвенционирање надлежној 

општинској  служби у року од 15 дана од дана 

настанка околности. 

(2) Надлежна општинска служба ће сваких 12 

мјесеци по службеној дужности покренути поступак 

ревизије права на субвенционирање најманине и 

утврдити сваку околност која утјече на престанак и 

обим права. 

(3) Околности из претходног става надлежна 

служба провјерава по службеној дужности. 

(4) Уколико се у поступку утврди да је подносилац 

захтјева дао неистините податке који су утицали на 

признавање или обим права, подносилац захтјева 

је дужан вратити износ који је остварио давањем 

неистинитих података. 

(5) Уколико корисник неплаћа дио обавезне 

закупнине , губи право на субвенционирање. 

(6) Жалба на ревизију подноси се надлежном 

другостепеном органу општине  у року од 15 дана 

од дана пријема рјешења.  

VI ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

XVI 

(Финансирање субвенција за закупнине ) 

Средства за субвенционирање закупнине   ће се 

водити на посебном  рачуну, односно на рачуну 

који ће се отворити за те намјене у буџету општине 

, а обезбјеђиваће се из: 

а) буџета општине; 

б) буџета институција свих нивоа власти које су 

надлежне за питања социјалне заштите, а на 

основу посебних споразума које локална заједница 

закључује са тим институцијама; 

ц) путем донација, као и других извора, у складу са 

важећим прописима.  

 

 

 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

XVII 

(Измјене и допуне Одлуке) 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 

на начин њеног доношења. 

XVIII 

(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће  објављена у  “Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број:11.01/013-319/17               Предсједник СО-е,                                                             
Билећа, 22.12.2017.год            Блажо Вујовић, с.р                                                                                               

___________________________   
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1 

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 500,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за oдигравање 

утакмицe у Првој лиги РС за сениорке у Бијељини. 

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, 08.12.2017.год       Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
2 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Билећа („Службени гласник општине Билећа“, 

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

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о именовању  комисије за процјену штете 

 

I 

Именује се  Комисија за процјену штете у 

саставу: 

1. Верица Греда,предсједник Комисије 
2. Марко Баћевић, члан Комисије, 
3. Зорица Вујовић, члан Комисије. 

 

 

II 

Задатак Комисије је да изврши 

идентификацију парцеле, број 512/2 К.О. Мируше и 

изврши процјену причињене штете на наведеној 

парцели. 

                                 III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1350/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                              
Билећа, 15.12.2017. .             Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
3 

На основу  члана 82. став (3) 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 125. став (2). Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута 
општине Билећа, (“Службени гласник општине 
Билећа“,број 6/17), Начелник општине Билећа,        
д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању дисциплинске Комисије 

 
I 
 

Именује се дисциплинска комисија, у саставу: 

1. Анђелка Таминџија,предсједник kомисије, 

-  Душанка Носовић,замјеник предсједника, 
2. Љубица Мирковић,члан, 
-       Јелена Мишељић,замјеник члана, 
3.     Драган Вучинић,члан 
-       Верица Греда,замјеник члана, 
4.     Драгана Радмиловић,члан, 
-       Милан Леро,замјеник члана, 
5.     Жељка  Граховац,члан, 
-       Мирко Вујовић,замјеник члана. 

 
II 

                 Задатак  комисије је да у складу са 
Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у градској,односно 
општинској управи  („Службеник гласник  
Републике Српске“,број: 11/17) води поступак за 
утврђивање дисциплинске одговорности због 
повреда радне дужности службеника и 
намјештеника у општинској управи Билећа и друга 
питања од значаја за остваривање радне 
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дисциплине,као и питање материјалне 
одговорности запослених.                        

 
III 

 
               Мандат комисије  је двије године са 
могућношћу поновног именовања.Комисија за свој 
рад прима новчану надокнаду. 
 

IV 
 
                Ово Рјешење ступа на снагу осмог  дана 
од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Билећа“.                
         
Број: 11.02/012-1358/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                          
Билећа, 15.12.2017.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
 

4 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

набавку декоративних елемената за новогодишње 

украшавање града. 

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 

набавку опреме.          

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- 1372/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 20.12.2017.год.      Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
5 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

попису имовине, новчаних средстава, 

потраживања, обавеза, ситног инвентара и залиха 

(„Службени гласник општине  Билећа“, број 2/07), 

Начелник општине Билећа, д о н о с и                                     

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава Министарства 

управе и локалне самоуправе, у саставу: 

1. Милојка Н. Милошевић, предсједник 
Комисије, 

2. Јагода Радовановић,  члан Комисије, 
3. Немања Попадић, члан Комисије. 

 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава 

Министарства управе и локалне самоуправе, 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- 1370 /17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
Билећа, 21.12.2017.год. .    Миљан Алексић , с.р. 
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6 

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

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Билећа („Службени  гласник општине 

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

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

I 

        Одобрава се провођење поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 

пружање услуга израде Шумско-привредне основе 

за приватне шуме на подручју општине Билећа за 

период од 01.01.2018. до 31.12.2027. године. 

II 

          Процијењена вриједност предмета набавке 

износи: 30.000,00 КМ. 

III 

        Финансијска средства потребна за провођење 

поступка јавне набавке обезбијеђена су у буџету 

општине Билећа, из средстава предвиђених за 

израду пројектне документације.          

IV 

         Врста поступка јавне набавке: јавна набавка 

услуга из Анекса II дио Б Закона. 

V 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 
Број: 11. 02/012-1377/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                         
Билећа, 22.12.2017.год. .   Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
7 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10), 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 И ИНВЕНТАРА  ОПШТИНЕ 

БИЛЕЋА-ВАТРОГАСНОГ ДОМА И ГРАДСКЕ 

КАПЕЛЕ 

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава и инвентара 

општине Билећа „Ватрогасни дом“ Билећа и 

„Градска капела“ Билећа, у саставу: 

1. Милан Шуловић, предсједник 

Комисије, 

2. Предраг Леро,  члан Комисије, 

3. Светозар Дучић, члан Комисије. 

 
II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава и 

инвентара општине Билећа-Ватрогасног дома и 

Градске капеле, у складу са Правилником о начину 

и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1381/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
8 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10),Начелник општине Билећа,      

д о н о с и                                  
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Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА И ИНВЕНТАРА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БИЛЕЋА  

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности основних средстава и инвентара 

општине Билећа, Министарства управе и локалне 

самоуправе и Министарства финансија, у саставу: 

1. Миливоје Радовановић, предсједник 
Комисије, 

2. Никола Медан,  члан Комисије, 
3. Здравко Дамјанац, члан Комисије. 

 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава и 

инвентара општине Билећа, Министарства управе 

и локалне самоуправе и Министарства финансија, 

у складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1382/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
9 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и  Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10),  Начелник  општине Билећа,   

д о н о с и               

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС ОБАВЕЗА И  ВАНБИЛАСНЕ АКТИВЕ И 

ПАСИВЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  

I 

Именује се Комисија за попис обавеза и 

ванбиласне активе и пасиве општине Билећа, у 

саставу: 

1.  Наташа Митрић, предсједник Комисије, 

2.  Жељка Граховац, члан Комисије, 

3.  Милан Вукоје, члан Комисије, 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис обавеза 

и ванбиласне активе и пасиве општине Билећа, у 

складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1383/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р. 

__________________________   

10 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10),  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 СТАЛНЕ 

ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА – ПУТЕВИ 

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности сталне имовине општине Билећа – 

путева, у саставу: 

1. Мирјана Кундачина, предсједник 
Комисије, 

2. Милован Бјелетић ,члан Комисије, 
3. Владимир Илић, члан Комисије, 
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II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине – путева, у 

складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 Број: 11.02/012-1384/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р. 

___________________________   
11 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10) , 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 СТАЛНЕ 

ИМОВИНЕ OПШТИНЕ БИЛЕЋА – ЗЕМЉИШТЕ   

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности сталне имовине општине Билећа – 

земљиште, у саставу: 

1.  Ранка Јокановић, предсједник Комисије, 

2.  Милош Бошњак, члан Комисије, 

3.  Велемир Јефтовић, члан Комисије. 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине општине 

Билећа – земљиште, изврши у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

 Број: 11.02/012-1385/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________   
12 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и  Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број  71/10),  Начелник општине Билећа,   

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНЕ 

ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ  

ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  

I 

Именује се Централна пописна комисија 

општине Билећа, у саставу: 

1.  Раденко Попара, предсједник Комисије, 

2.  Неђо Носовић, члан Комисије, 

3.  Наташа Митрић, члан Комисије, 

4.  Миливоје Радовановић, члан Комисије, 

5.  Зоран Милићевић, члан Комисије, 

6.  Мирјана Кундачина, члан Комисије, 

7.  Ранка Јокановић, члан Комисије, 

8.  Милан Шуловић, члан Комисије. 

 
II 

Задатак Централне пописне комисије 

општине Билећа је да координира рад и помаже 

при раду комисија за попис и процјену земљишта, 

путева, грађевинских објеката и пословних 

простора, обавеза и потраживања, основних 

средстава и инвентара општине Билећа, као и 

комисије за попис основних средстава Републичке 

управе цивилне заштите Републике Српске датих 
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на кориштење општини Билећа, у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1386/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________   
13 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10),  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 СТАЛНЕ 

ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА –  

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР  

I 

Именује се Комисија за попис и процјену 

вриједности сталне имовине општине Билећа – 

грађевинских објеката и пословних простора, у 

саставу: 

1. Неђо Носовић, предсједник Комисије, 
 

2. Верица Греда, члан Комисије, 
 

3. Mилан Леро, члан Комисије. 

 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине – 

грађевинских објеката и пословних простора, у 

складу са Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/10). 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „ Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1387/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________   
14 

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

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и  Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10),  Начелник  општине Билећа,   

д о н о с и       

Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС ПОТРАЖИВАЊА, ЗАЛИХА И НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  

I 

Именује се Комисија за попис потраживања, 

залиха и новчаних средстава општине Билећа, у 

саставу: 

1.  Зоран Милићевић, предсједник Комисије, 

2.  Јагода Радовановић, члан Комисије, 

3.  Радослав Радмиловић, члан Комисије, 

II 

Задатак Комисије је да изврши попис 

потраживања, залиха и новчаних средстава 

општине Билећа, у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/10). 
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III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Билећа“. 

Број: 11.02/012-1388/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 22.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________   
15 

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

самоуправи ("Службени  гласник Републике 

Српске," број 97/16 ), члана  9. став 3. Уредбе о 

канцеларијском пословању  републичких органа 

управе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

1/04,13/07), Начелник  општине Билећа,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о бројчаној ознаци организационих  јединица у 

општинској управи 

општине Билећа за 2018.годину 

I 

            Бројчана ознака  Скупштине општине 

Билећа за 2018. годину  утврђује се као   11.01/; 

            Бројчана  ознака Начелника општине 

Билећа за 2018 .годину  утврђује се као 11.02/; 

            Бројчана ознака Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности  и инспекцијске послове  

општине Билећа   за  2018.годину,утвређује се као 

11.03/; 

           Бројчана ознака Одјељења за  финансија 

општине Билећа     за  2018.годину утвређује се   

као 11.04/ ; 

           Бројчана ознака Одјељења за општу  управу 

општине Билећа за 2018. годину, утврђује се као 

11.05/; 

           Бројчана ознака Одјељења за просторно 

уређење,стамбено- комуналне послове општине 

Билећа за 2018. годину , утврђује се као 11.06/. 

II 

          Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења ,а биће објављено у   „Службеном 

гласнику   општине Билећа.“ 

Број: 11.02/012-1378/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 29.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________   
16 

На  основу члана 82.став (3) Закона о локалној 
самоуправи  („ Службени гласник Републике 
Српске“ , број 97/16) , члана 10. Уредбе о 
канцеларијском пословању републичких органа 
управе („Службени  гласник Републике Српске“, 
број:1/04 и 13/07) и  тачке 66. Упутства о 
спровођењу канцеларијског пословања 
републичких органа управе („Службени гласник  
Републике Српске“, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 
31/09, 43/09, 74/09, 98/10, 25/11),  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о одређивању предмета за које ће се водити 
попис аката 

 
Члан 1. 

 
За период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 
године у писарници Општинске управе   Билећа, 
водиће се сљедећи попис аката: 

1. За предмете са класификационом ознаком 
063-статистика, 

2. За  предмете са класификационом  
ознаком 110 (увјерења из радног односа 
на основу члана 159. ЗУП-а), 

3. За предмете са класификационом ознаком 
058 (увјерења  за која нису надлежни 
други органи о  приходима по члану 
домаћинства –права студената , на основу 
члана 160.ЗУП-а), 

4. За  предмете са класификационом 
ознаком 566: 
- увјерења из права  бораца из области 
борачко-инвалидске заштите 566, 
-увјерења из права  РВИ,ППБ и ЦЖР 
566.1, 

         5.    За предмете са класификационом  
ознаком 364 (увјерења о старости зграде и  
                стамбеној  зони), 
         6.    За предмете са класификационом 
ознаком 455 (евиденције административних  
                забрана),  
                - Увјерења о личним примањима 455.1, 
         7.   За предмете са класификационом ознаком 
128 (издавање радних књижица и  
               исписивање података у радним 
књижицама), 
         8.   За предмете и акте са класификационом 
ознаком 320(овјера књиге рекламација), 
         9.   За предмете и акте са класификационом 
ознаком 331(увјерења из области         
               пољопривреде 331.1), 
        10.  За предмете и акте са класификационом  
ознаком 510 (увјерења о посједовању гробног  
                мјеста 510.1), 
        11.  За предмете и акте са класификационом 
ознаком 350 ( увјерења  из регистра  
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               самосталних занатских радњи 350.1), 
        12.  За предмете и акте са класификационом 
ознаком 336(увјерења  из области  
               ветеринарске инспекције 336.1), 
         13. За предмете и акте са класификационом 
ознаком 371( увјерења из области комуналне  
               инспекције 371.1). 
          14.За војне евиденције са класификационом 
ознаком 566-2.1.        
 

Члан  2. 
 
За предмете и акте из члана 1. овог рјешења , 
надлежни службеник писарнице Општинске управе 
Билећа отвориће картице, а службеници  којима је 
у опису посла рјешавање предмета за које се води  
попис аката, водиће попис аката у складу са тачком 
68-70. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања републичких органа управе („Службени 
гласникРепубликеСрпске“,бр.31/05,5/06,10/06,10/07
,31/09, 43/09, 74/09, 98/10, 25/11). 
 

Члан  3. 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1379/17      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                  
Билећа, 29.12.2017.год .    Миљан Алексић , с.р 
___________________________ 
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