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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

 На основу  члана 348. став (3) тачка г) 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15,18/16,107/19 и 1/21), 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 VI Редовној сједници одржаној 
дана 22.07.2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји непосредном погодбом земљишта у 

општинској својини 

 
1) Црквеној општини Билећа - продаје се 

непосредном погодбом земљиште  у 
општинској својини, означено као  к.п. бр. 
316/2 К.О. Симијова у површини од 3340м² 
уписано у  Листу непокретности бр. 66/3 
К.О. Симијова. 

2) Земљиште из тачке 1. ове Одлуке  продаје 
се непосредном погодбом по тржишној 
цијени од  0,28/м²  КМ, што износи 935,20 
КМ, а у сврху изградње објекта вјерске 
заједнице (цркве). 

3) Ова Oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у  
„Службеном гласнику Општине Билећа “.  

 
 
Број:11.01/013-324/21                 Предсједник СО-е,  
Билећа, 22.07.2021.год              Мато Вујовић, с.р.  
__________________________________________   
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Вучковић Ивану, студенту треће 
године Факултета техничких наука у Новом Саду, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  

у сврху финансијске помоћи за наставак 
школовања. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за текуће помоћи студентима-стипендије и 
уплатиће се на жиро рачун Вучковић Ивана, број: 
45524287000  код „Unicredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

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

 

Број: 11.02/012-667/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 2.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
2 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

 
       Одобрава се „Bisnode BH“ д.о.о. Сарајево 
исплата новчаних средстава  у износу од 537,76 
KM  у сврху плаћања приступа бази података за 
привреднике „Bonitet.com“. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених  
за услуге информисања. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-712/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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3 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 
I 

 
        Даје се сагласност на измјену у  Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у ЈУ „Културно спортски центар Билећа“, 
број: 157/21 од 01.06.2021. године и на измјену у 
Статуту ЈУ “ Културно спортски центар Билећа”, 
број: 158/21 од 01.06.2021.године. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-708/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
4 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број: 6/17), Одлуке о расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање директора 
јавних установа чији је оснивач општина Билећа, 
број:11.01/013-245/21 од 23.04.2021.године и 
Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање управних одбора јавних установа и 
надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Билећа, број:11.01/013-246/21 од 
23.04.2021.године, Начелник општине Билећа 
доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка 

Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач 

општина Билећа и Јавног конкурса за избор и 
именовање управних одбора јавних установа и 

надзорних одбора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Билећа 

 
I 
 

У Комисију за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор и именовање директора јавних 

установа чији је оснивач општина Билећа и Јавног 
конкурса за избор и именовање управних одбора 
јавних установа и надзорних одбора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Билећа, именују 
се: 

1. Душанка Носовић, предсједник, 

2. Драгана Радмиловић, члан, 

3. Немања Попадић, члан, 

4. Ивана Парежанин, члан, 

5. Новица Самарџић, члан. 

 

                            II 

Задатак Комисије је да изврши контролу 
испуњености општих и посебних услова према 
утврђеним критеријумима, да обави улазни 
интервју са квалификованим кандидатима и да свој 
приједлог за именовање директора јавних установа 
чији је оснивач општина Билећа, односно приједлог 
за именовање чланова  управних одбора јавних 
установа и надзорних одбора јавних предузећа чији 
је оснивач општина Билећа, достави Комисији за 
избор и именовања Скупштине општине Билећа. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-718/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 4.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
5 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српскe“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“ број 6/17), Одлуке број: 11.01/013-
232/21 од 23.04.2021. године, Одлуке број: 
11.01/013-236/21 од 23.04.2021. године, Одлуке 
број: 11.01/013-244/21 од 23.04.2021. године и 
Одлуке број: 11.01/013-240/21 од 23.04.2021. 
године, Начелник општине Билећа доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка 

Јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 

општине Билећа 
 

I 
 

У Комисију за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи општине Билећа, 
именују се: 
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1. Душанка Носовић, предсједник, 

2. Драгана Радмиловић, члан, 

3. Немања Попадић, члан, 

4. Тања Шаренац, члан, 

5. Радислав Уљаревић, члан. 

 

                         II 

Задатак Комисије је да изврши контролу 
испуњености општих и посебних услова према 
утврђеним критеријумима, да обави улазни 
интервју са квалификованим кандидатима и да свој 
приједлог за именовање начелника одјељења у 
Општинској управи општине Билећа достави 
Начелнику општине, односно Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Билећа. 

 

                                           III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у “Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-719/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 4.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
6 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 

       Одобрава се, Лозо Драженку из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи ради тешке  
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 
текући рачун Лозо Драженка, број рачуна: 
5621008013491030, код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

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

Број: 11.02/012-709/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
7 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Илић Александру и Ратки у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-717/21 од  
04.06.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Ратке Гаћиновић, број: 5620088156245588 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-717/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
8 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1. Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
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I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Јокановић Глигору и Светлани у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-716/21 
од  04.06.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Светлане Милошевић, број: 
5520009999999917 код „Addiko bank“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-716/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
9 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се, исплата новчаних средстава из 
благајне у износу од  700,00 КМ у сврху додјеле 
новчане награде ђаку генерације у СШЦ „Голуб 
Куреш“ Билећа. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за помоћи ученицима и студентима. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-724/21       НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 

10 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се, Фондацији „Мозаик“ уплата 
новчаних средстава у износу од 4.000,00 КМ по 
основу Меморандума о сарадњи, од 
07.02.2019.године, број: 11.02/012-145/19 и Анекса I 
Меморандума којима је дефинисана сарадња на 
успостави и развоју програма Омладинска банка 
Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву, а уплатиће се на жиро рачун 
фондације „Мозаик“, број: 161-0000036320-303 код 
„Raiffeisen bank“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-723/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 7.6.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
11 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СЗТР „Цвјећара“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 40,00 КМ  
на основу рачуна бр. 01-3/21 од 3.6.2021. године у 
сврху набавке цвијећа поводом обиљежавања 80 
година од мученичког страдања српског народа из 
Корита и околних села. 
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II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе,а уплатиће се на 
жиро рачун СЗТР „Цвјећара“ број: 
5620080000105736 код НЛБ Банке 

 
III 
 

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

 
Број: 11.02/012-736/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 8.6.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
12 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Фондацији „За породицу“ исплата 
новчаних средстава у износу од 2.116,00 КМ по 
основу обавеза из Уговора број: 11.02/012-445/21 
од 29.03.2021.године, а на основу фактуре број: 
5/P:03б-2.4/20 од 20.05.2021.године. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за текуће помоћи породици, дјеци и младима. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-729/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 8.6.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
13 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 

(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Бајовић Лазару и Николини у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-737/21 од  
08.06.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Николине Јефтовић, број: 5620088151810069 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-737/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 8.6.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
14 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Миодрагу Кундачини из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за лијечење сестре 
Далиборке Кундачине. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Миодрага Кундачине, број: 
5520051706376676 код  „Hipo Alpe Adria bank“ а.д. 
Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-748/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
15 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                         

I 
 

       Одобрава се, Мари Ћуктераш из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи ради тешке  
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 
текући рачун Далие Антић, број рачуна: 
5621008017463956, код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-740/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
16 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1. Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Чечур Николи и Марији у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-715/21 од  
03.06.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Марије Цуце, број: 5620088063909445 код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-715/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Спортском клубу за спорт и 
рекреацију инвалидних лица „Херцеговац“ Билећа , 
исплата новчаних средстава у износу од 166,67 КМ  
у сврху учешћа на Шаховском првенству Слијепих 
и слабовидних РС које се одржава у Бањалуци 
18.19. и 20.06.2021. године. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава гранта 
предвиђеног за Спортски клуб за спорт и 
рекреацију инвалидних лица „Херцеговац“ Билећа, 
а уплатиће се на жиро рачун Удружења слијепих и 
слабовидних лица Источне Херцеговине, број: 
5620088139739292 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-759/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
18 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          

I 
 
       Одобрава се Удружењу грађана „Херцеговина 
моја ђедовино“, исплата новчаних средстава у 
износу од 250,00 КМ у сврху финансијске помоћи за 
рад Удружења. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за буџетску резерву и уплатиће се на жиро рачун 
Удружењу грађана „Херцеговина моја ђедовино“, 
број: 5557000014771604 код „ Нове Банке“. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-756/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
19 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Јарамаз Ненаду и Александри у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-749/21 
од  10.06.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Александре Попаре, број: 5620088164305318 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

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

Број: 11.02/012-749/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.6.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 

20 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Златку Стијачићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Златка Стијачића, број: 45272669000  код    
„Нова Бањалучка банка“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-753/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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21 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Радмили Кулаш из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 100,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Радмиле Кулаш, број:45204526000  код    
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-752/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
22 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  у сврху 
набавке картица за протокол, за потрeбе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за обрасце и папир. 

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-769/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
23 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 42,32 КМ  у сврху 
пружања услуга копирања и коричења за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за услуге копирања. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-770/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
24 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 306,50 КМ  у сврху 
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набавке канцеларијског материјала за потребе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за набавку канцеларијског материјала. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-771/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
25 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СТР „Глобус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  у сврху 
набавке картица за протокол, за потрeбе 
Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за обрасце и папир. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-772/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 18.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
26 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

 
I 

 
       Одобрава се Фондацији „Музеј Житомислић“ 
Мостар, исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ у сврху финансијске помоћи за 
покретање и рад Фондације. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи и уплатиће се на 
жиро рачун Фондације„ Музеј Житомислић“ Мостар, 
број: 1402011130004781 код „ Sberbank“. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-778/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
27 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Милисаву Бабићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 350,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Милисава Бабића, број: 1532731763 
код „Hipo Alpe – Adria - Bank“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

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



 11 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 6                27.8.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
Број: 11.02/012-783/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
28 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Цмиљи Инић из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 250,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Цмиља Инић, број: 5620088114013146  
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-784/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
29 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Милидраговић Владимиру и Биљани у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ), захтјев број: 11.02/012-
782/21 од  22.06.2021. године, ради  закључења 

брака, у складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Биљане Вујовић, број: 5620088152567542 код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-782/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
30 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87.  
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине  Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
                

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о именовању  Комисије за утврђивање штете од 

елементарних непогода,природних и других 
несрећа 

 
I 

 
        Именује се  за  Комисија за  утврђивање штете 
од елементарних непогода,природних и других 
несрећа у саставу:  

 
1. Верица Греда, предсједник комисије, 
2. Владислав Дангубић, члан и 
3. Милован Бјелетић, члан. 
 
 

II 
 

Задатак комисије је да по захтјеву правних и 
физичких лица, изађе на лице мјеста и изврши 
процјену настале штете као посљедице 
елементарних непогода, природних и других 
несрећа. 

 
                               III 

 

          Доношењем овог Рјешења, ставља се ван 
снаге Рјешење о именовању Комисије за 
утврђивање   штете од елементарних непогода, 
природних и других несрећа, број: 11.02/012-520/11 
од 12.07.2011.године. 
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IV 

 
Oво Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објaвљено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-788/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 23.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
31 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Алекси Булут из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Алексе Булут, број: 5620088164828245 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-791/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
32 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о именовању комисије 

 
 
 
 

I 
 

Именује се комисија за провођење поступка 
продаје путем лицитације траве за косидбу на 
подручју К.О. Бијељани (баре) својина-општине 
(бивши посједник ЗЗ Дивин) у саставу: 

 
1. Радован Носовић - предсједник 

комисије, 
2. Бранимир Вујовић - члан,и 
3. Горан Салатић - члан. 

 

                              II 
                                                                              

          Задатак Комисије је да изврши продају путем 
лицитације траве за косидбу на подручју К.О. 
Бијељани. Лицитација ће се одржати дана 
04.07.2021.године на Дивину са почетком у 10 
часова. 
 

   III 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-809/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 29.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
33 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се,Салону за посебне прилике 
„Дијамант“  из Билеће, исплата новчаних средстава  
у износу од 64,00 KM  у сврху плаћања трошкова 
ноћења Младена Јоловића, сниматеља 
промотивног спота за потребе општине Билећа. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале расходе по основу репрезнтације. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-822/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 2.7.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се СТР „Л-Б Радан“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 850,00 КМ   
у сврху набавке материјала за санирање клупа и 
уређења платоа око манастира Добрићево. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остало текуће одржавање. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-823/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 2.7.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
35 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Јадранки Анџић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 

једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Јадранке Анџић, број: 
5521153333451808 код „Addiko Bank“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-810/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.7.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
36 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Александру Илићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Александра Илића, број: 
5620088123936634  код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-812/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.7.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
37 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Драгани Тешановић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Војина Тешановића, број: 
5620088130973111  код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-830/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 6.7.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
38 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број: 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа “, број 4 /11), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Вујовић 
Неђу и Јелици у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ) захтјев бр:11.02/012-851/21 од 12.07.2021. 
године, на име  рођења трећег дјетета Вујовић 
Иване рођене 04.07.2021. године у Требињу, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број: 4/11 ). 
 

II 
 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Вујовић Јелице, број рачуна: 45552995000 
код „ UniCredit Bank“ а.д.  Бања Лука.     

 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-851/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 13.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
39 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се  „Имел“ д.о.о. Лукавац, исплата 
новчаних средстава у износу од 760,50 КМ   у сврху 
набавке рутера за потребе Одјељења за 
привреду,друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за набавку рачунарске мрежне опреме. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-855/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 14.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
40 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Записника комисије 
за процјену штете од елементарних 
непогода,природних и других несрећа број: 
11.03/339-05/21 од 25.06.2021.год. 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 Борку Вујовићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 1.000,00 
КМ  у сврху финансијске помоћи за санирање 
дијела штете настале од удара грома и угинућа 
краве. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-814/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
41 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Марку Тркљи из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за одлазак у Крањ на Свјетско 
првенство у куглању. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи и уплатиће се на жиро 
рачун Марка Тркље, број:5517202576275359  код    
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-847/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 

42 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, бр. 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 Општинској организацији црвени 
крст Љубиње, исплата новчаних средстава у 
износу од 400,00 КМ  у сврху финансијске помоћи 
за породице Чеда Турањанина и Петра Лугоње чија 
су имања страдала у пожару. 
 

II 
 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне помоћи и уплатиће се на рачун Чеда 
Турањанина бр:5674335900067253 (200,00 КМ) и 
Петра Лугоње бр:567335000105618 (200,00 КМ). 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-833/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
43 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Дринки Илић из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
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жиро рачун Дринке Илић, број: 5621008017454353  
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-856/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
44 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Горану Вујовићу и Зорану Денди, 
исплата новчаних средстава у износу од 600,00 
(2x300) КМ  у сврху финансијске помоћи за одлазак 
дјеце Александра Вујовића и Алексе Денде на 
припреме које организује ФК Партизан на 
Копаонику од 03.08-15.08.2021.године. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне помоћи и уплатиће се на жиро рачун 
Горана Вујовића, број: 5620088070847370 код „НЛБ 
банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-642/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 15.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
45 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Винки Радовановић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Винке Радовановић, број: 45497161000 
код „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-863/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 19.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
46 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Попара Александру и Сањи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-868/21 од  
19.07.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Александра Попаре, број: 5620998134630402 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
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III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-868/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 20.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
47 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Јовановић Томиславу и Сањи у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-875/21 
од  20.07.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на  текући 
рачун Томислава Јовановића, број: 
5620088145780549 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

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

 

Број: 11.02/012-875/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 22.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
48 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Драгану Инићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 500,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Драгана Инића, број: 
5620088117249745 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-882/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
49 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Босиљки Вуковић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Босиљке Вуковић, број: 
5620088116128134 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-789/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 26.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
50 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) , члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и члана (3) Споразума 
о суфинансирању пословног плана „Укључивање 
малих произвођача у пчеларску производњу“, број: 
11.02/012-894/21 од 26.07.2021. године, Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 

       Одобрава се, Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске- 
Јединици за координацију пољопривредних 
пројеката Бања Лука (APCU), исплата новчаних 
средстава у износу од 11.244,30 КМ на основу 
Споразума о суфинансирању пословног плана 
„Укључивање малих произвођача у пчеларску 
производњу“. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за субвенције за пољопривреду, а уплатиће се на 
рачун APCU, број: 567-241-82000032-12 код 
“Sberbank“ Бања Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-900/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 27.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
51 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Записника комисије 
за процјену штете од елементарних 
непогода,природних и других несрећа број: 
11.03/339-06/21 од 13.07.2021.год. Начелник 
општине Билећа,    д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Жељку Тркљи из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.000,00 КМ  у 
сврху финансијске помоћи за санирање дијела 
штете настале од удара грома и угинућа краве. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе,и уплатиће се на 
жиро рачун Жељка Тркље,број:18618966 код 
„Addiko bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-906/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
52 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19 ), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1.став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа", број 
4/11),Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Кулиџан 
Небојши и Сенки у износу од 500,00 КМ (петстотина 
КМ), захтјев бр:11.02/012-897/21 од 27.07.2021. 
године, на име  рођења трећег дјетета Анастасије 
Кулиџан рођене 19.07.2021. године у Фочи, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

 
II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Небојше Кулиџана, број рачуна: 
5621008015782946 код „НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-897/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
53 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Телебак Синиши и Александри у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-898/21 
од  27.07.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Александре Вучковић, број: 45461743000 код 
„UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-898/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 28.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
54 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се, Станки Шушић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи ради тешке  
материјалне  ситуације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за jеднократне новчане помоћи, а уплатиће се на 
текући рачун Станке Шушић, број рачуна: 
5620088156615061, код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-905/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 1.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
55 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Радмили Кулаш из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 100,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на жиро 
рачун Радмиле Кулаш, број: 45204526000  код    
„UniCredit Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
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Број: 11.02/012-914/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.8.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
56 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Милимиру Будалићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Милимира Будалића, број: 
5520031753640897 код „Addiko Bank“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-915/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.8.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
57 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Дунђер Владану и Росанди у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-919/21 од  

02.08.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Владана Дунђера, број: 5620088133955085 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-919/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.8.2021.год.            Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
58 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се ЈП „Комус“ из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 1.259,15 КМ  у 
сврху чишћења руског гробља и терена око 
манастира „Добрићево“ у селу Орах. 

 
II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа из средстава предвиђених 
за одржавање јавних површина. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-223/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
59 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
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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 „Miss B&H“ д.о.о. Тузла исплата 
новчаних средстава  у износу од 351,00 KM  у сврху 
учешћа Невене Вујовић из Билеће на избору за „ 
Мис Републике Српске за мис БиХ за мис свијета 
2021.“ 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених  
за расходе за рекламе. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-871/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 4.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
60 

На основу члана 82 .став (3) Закона о локалној  
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:97/16,36/19 и 61/21 ), Одлуке о висини  
накнаде трошкова за службена путовања у земљи 
и иностранству за запослене у  Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 57/21) 
и члана 10. став (1) тачка 1. Правилника о платама, 
другим примањима и осталим правима из радног 
односа запослених у Општинској управи Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа" бр. 5/18 ,2/19, 
3/19,2/20,4/20 и 5/20), Начелник општине Билећа,   
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  ЗА   ЗАПОСЛЕНЕ  У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком прописују се издаци за 

службена путовања у земљи и иностранству. 
 

Члан 2. 

 
Под службеним путовањем, у земљи  у смислу 

ове Одлуке , подразумијева се путовање из једног 
мјеста у друго  на територији  Републике Српске 
,односно на територији Босне  и Херцеговине. 

 

     Под службеним путовањем у иностранство, у 
смислу ове Одлуке, подразумијева се службено 
путовање из Републике Српске ,односно Босне и 
Херцеговине у  страну државу и обратно, из једне 
стране државе у другу страну државу и из једног 
мјеста у друго мјесто у страној држави. 
 

Члан 3. 

 
Накнаде  у смислу ове Одлуке, 

подразумијевају се накнаде трошкова за смјештај, 
исхрану и превоза радника ради обављања 
службених послова и накнаде осталих трошкова  
који се остваре у вези са службеним путовањем, а 
који су утврђени овом Одлуком. 
 

Члан 4. 

 
Накнада трошкова за смјештај на службеном 

путовању обрачунава се у висини плаћеног 
хотелског рачуна а највише  до висине цијене 
ноћења у хотелу друге категорије (са четири 
звјездице ) у мјесту службеног боравка. 

 
Накнада трошкова за смјештај не обрачунава 

се за смјештај ради дневног одмора. 
 

Члан 5. 

 
Под дневницом у смислу ове Одлуке 

подразумијева се накнада трошкова за исхрану на 
службеном путовању. 

 
Дневница за службено путовање у земљи  

утврђује се у висини од 20 КМ. 
 

Члан 6. 

 
Дневница за службено путовање у 

иностранство утврђује се у износу за сваку земљу 
појединачно  према табеларном приказу који је 
саставни дио Одлуке о висини  накнаде трошкова 
за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у  Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 57/21). 
 

Члан 7. 

 
Једна дневница се обрачунава за путовање 

које траје дуже од 12 часова . 
 

     За службено путовање које траје  од  8 - 12 
часова обрачунава се пола дневнице . 
 
      Запослени остварује право на дневницу и за 
нерадне дане, односно дане викенда,уколико се у 
то вријеме затекао на службеном путовању. 
       
      Дневница се обрачунава за свака 24 часа 
проведена на службеном путовању. 
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Члан 8. 

 
Дневница одређена за страну државу 

обрачунава се од часа преласка границе Босне и 
Херцеговине,а дневнице одређене за страну 
државу из које се долази обрачунавају се до часа 
преласка границе у Босну и Херцеговину. 

 
Ако се за службено путовање као превозно 

средство користи авион ,дневница из става 1. овог 
члана  обрачунава се од часа поласка авиона с 
последњег аеродрома до часа повратка на први 
аеродром у Републици Српској, односно Босни и 
Херцеговини. 

  
Ако се службено путује у више земаља 

,дневница из става 1. овог члана обрачунава се за 
сваку страну државу посебно у случају да боравак у 
тој страној држави траје дуже од 12 часова. 
 

Ако се за службено путовање употребљава 
авион, дневница се обрачунава од часа поласка 
авиона са аеродрома до часа повратка на 
аеродром. 
 

Члан  9. 

 
Припадајућа дневница са службеног путовања 

умањује се за 50 % ако је обезбијеђена  исхрана. 
 

Члан 10. 

 
    Накнаде  трошкова превоза на службеном 

путовању у земљи и иностранству  обрачунавају 
се у висини стварних трошкова за предвиђено 
превозно средство на предвиђеној релацији 
путовања. 

 
Члан  11. 

 
           У случају када су у цијену авио - карте због 
прекида путовања ,урачунати трошкови за исхрану 
и смјештај ,дневница се умањује за 80%. 
 
           У случају када се у цијену авио - карте ,због 
прекида путовања, урачунати само трошкови за 
смјештај,дневница се умањује  за 30%. 
 
           Трошкови за коришћење кола за спавање за 
службено путовање у иностранству  надокнађују се 
у случају : 
 
а) да путовање непрекидно траје 24 часа, 
б) да се путује ноћу од 22 часа до 6 часова ујутро и  
в) да се путује најмање 6 часова ноћу у времену 
након 20 часова. 
 
 
 

 

Члан 12. 

 
         Запослени по одобрењу послодавца ,може 
користити путнички аутомобил у личној својини за 
службено путовање  само у случају да послодавац 
нема на располагању службени аутомобил ,а 
употреба неког другог превозног средства  не 
одговара потребама службеног путовања. 
 
      Накнада трошкова превоза из става (1) овог 
члана обрачунава се у висини од 20% цијене литра 
горива по пређеном километру. 
 
      Исплата накнаде трошкова представља 
накнаду трошкова за гориво и амортизацију 
аутомобила и иста не искључује трошкове по 
основу путарине,мостарине,накнаде за коришћење 
тунела,паркинга и других трошкова насталих у вези 
са превозом на службеном путовању. 
 

Члан 13. 

 
      Запослени који се сматрају  шефом делегације 
на службеном путовању имају право на накнаду  
трошкова репрезентације на том путовању ако им 
те трошкове одобри овлашћено лице послодавца. 
 

Члан 14. 

 
          Службено путовање у земљи врши се на 
основу налога за службено путовање које издаје 
начелник Одјељења за општу управу. 
 
           Службено путовање у иностранство врши се 
на основу рјешења Начелника општине и налога за 
службено путовање из става 1. овог члана. 
 
-  Налог за службено путовање садржи следеће 
податке: 
 
а) Име и презиме радника који се упућује на 
службени пут, 
б) Послове које обавља, 
в) Циљ путовања, 
г) Назив државе и мјеста у које путује, 
д) Дан поласка и повратка, 
ћ) Врста превоза,   
е) Начин обрачуна трошкова и 
ж) Износ аконтације која се исплаћује запосленом.  
 

Члан 15. 

 
         Аконтација на име трошкова службеног 
путовања  може се исплатити у висини 
процијењених трошкова,а на основу налога за 
службено путовање. 
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Члан 16. 

 
        Накнада трошкова за службено путовање  
исплаћује се на основу обрачуна путних трошкова и 
писаног извјештаја који запослени подноси у року 
од 7 дана од дана завршетка службеног путовања 
уз претходну овјеру  Начелника Одјељења. 
 
        Уз обрачун путних трошкова и писани 
извјештај,запослени који је био упућен на службено 
путовање врши поврат исплаћене аконтације  и 
подноси доказе о оствареним трошковима као што 
су : рачуни за хотелски смјештај ,рачуни за 
коришћење превоза,рачун за употребу спаваћих 
кола или бродске кабине,курс националне валуте 
или доказ о замјени валуте,као и други докази  о 
трошковима који се правдају. 
 
        Ако се уз обрачун путних трошкова не приложи 
писани доказ  о курсу националне валуте из става 
2. овог члана ,примјењиват ће се курс који је 
утврдила Централна банка БиХ  за период у коме је 
службено  путовање трајало. 
 

Члан 17. 
 

       Налог за наредно службено путовање не може 
се издати запосленом који није оправдао трошкове 
претходног службеног путовања у предвиђеном 
року. 
 
    Ако запослени не изврши поврат исплаћене 
аконтације у складу са чланом 16. ове  
Одлуке,послодавац против запосленог може 
покренути дисциплински поступак. 
 

Члан 18. 

 
    Ступањем на снагу  ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о накнадама за службена путовања у 
земљи и иностранству за запослене у Општинској 
управи општине Билећа (Службени гласник 
општине Билећа“,број  3/19). 
 

Члан 19. 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-931/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
61 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 
       Одобрава се Зорки Копривици из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи за лијечење оца Влада 
Копривице. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за једнократне новчане помоћи,и уплатиће се на 
жиро рачун Зорке Копривице, 
број:5620088132613381 код  „НЛБ банке“а.д. Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-651/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
62 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21 ), 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. 
став (1) тачка 1) Одлуке о додјели новчаних 
средстава („Службени гласник општине Билећа“, 
број 4/11),  Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Албијанић Драшку и Вањи у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-928/21 од  
04.08.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
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рачун Драшка Албијанића, број: 1613000095173836 
код „Raiffeisen bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-928/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 6.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
63 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

 Одобрава се „Miss B&H“ д.о.о. Тузла исплата 
новчаних средстава  у износу од 351,00 KM  у сврху 
учешћа Ивоне Шакотић из Билеће на избору за „ 
Мис Републике Српске за мис БиХ за мис свијета 
2021.“ 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених  
за расходе за рекламе. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-929/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 5.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
64 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                            
                

I 

 
       Одобрава се, Црквеној општини Орашје из 
Попова поља , исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи 
за обнову цркве „Усековање главе Св. Јована 
Крститеља“ у селу Орашје. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из гранта предвиђеног за 
обнову вјерских објеката,а уплатиће се на жиро 
рачун Црквене општине Љубиње ,број: 
5620088080299341  код   “НЛБ банке“ а.д.Бања 
Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-930/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 6.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
65 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Бабић Милошу и Дајани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-936/21 од  
06.08.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Милоша Бабића, број: 4554832000 код 
„UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
 
 
 

III 
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          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-936/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 6.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
66 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Кашиковић Ђорђију из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи и уплатиће се на жиро 
рачун Кашиковић Ђорђија, број:5520301843524139 
код „Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-944/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,10.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
67 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

 
 
 
I 

 
       Одобрава се Девић Немањи, исплата новчаних 
средстава у износу од 230,08 €  у сврху куповине 
књига  за потребе Општинске управе Билећа. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за књиге и уплатиће се на девизни 
рачун Немање Девића, број: 
RS35105058454123288578 код „АИК“ банке а.д. 
Београд, по инструкцији за девизно плаћање. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-959/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.8.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
68 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се, „Апис“ д.о.о. Требиње, исплата 
новчаних средстава у износу од 374,40 КМ   у сврху 
набавке и уградње неопходног материјала за 
радове на сервису топлотне пумпе за систем за 
гријање и хлађење у згради општине Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за расходе за текуће одржавање гријне опреме. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-955/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 11.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
 
69 



 26 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 6                27.8.2021                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Анђи Вујовић из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун, број: 5620088167167012 код „НЛБ 
банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-952/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 12.8.2021.год.         Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
70 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број: 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка  2) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа “, број 4/11), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење трећег дјетета 

 
I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава Дангубић 
Воиславу и Биљани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) захтјев бр:11.02/012-953/21 од 
11.08.2021. године, на име  рођења трећег дјетета 
Дангубић Јане рођене 02.08.2021. године у 
Невесињу, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  општине 
Билећа“, број 4/11 ). 

II 

 
Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатиће се на жиро 
рачун  Дангубић Воислава, број рачуна: 
5620088142752015 код „ НЛБ банке“ а.д.  Бања 
Лука.     

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења,а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-953/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,12.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
71 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Гаћиновић Радославу и Ани у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-958/21 од 
11.08.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Радослава Гаћиновића, број: 45526079000 
код „UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа 
 
Број: 11.02/012-958/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,12.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
72 

 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 
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87. Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17)  и члана 1. став (1) 
тачка 1) Одлуке о додјели новчаних средстава 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 4/11),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних средстава 
Стевановић Предрагу и Милици у износу од 500,00 
КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-954/21 
од 11.08.2021. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 4/11 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће обезбијеђена у 
Буџету општине Билећа, а уплатит ће се на  текући 
рачун Предрага Стевановића, број: 15819308 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-954/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,12.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
73 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Милошевић Младену из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 400,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

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 Младена, број: 

5620088120840976  код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-964/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
74 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
87.  Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17) и Потврде Полицијске 
станице Билећа, број: 14-5/01-05/21 од 
11.08.2021.године, Начелник општине Билећа,        
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Јањић Жељку из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за санирање дијела штете 
настале усљед пожара на дионици магистралног 
пута Билећа- Требиње у мјесту Орах, у коме је 
изгорило путничко возило (Pasat 5). 
 

II 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе и уплатиће се на 
жиро рачун Жељка Jaњића, број: 
5620088134748157 код „НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-965/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
75 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 
       Одобрава се Мискин Дамиру из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Мискин Дамира, број: 45253787001  код 
„Нове Бањалучке банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-966/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
76 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 
       Одобрава се Самарџић Јовану из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Самарџић Јована, број: 
5620088139808647  код „НЛБ банке“ а.д. Бања 
Лука.    
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 

Број: 11.02/012-973/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,18.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 

77 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           

I 
 

       Одобрава се Булут Алекси из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 200,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Булут Алексе, број: 5620088164828245  
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-979/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,20.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
78 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Бјелетић Сретену из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 300,00 КМ  
у сврху финансијске помоћи због тешке 
материјалне и здравствене ситуације. 
 
 
 

II 
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Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Бјелетић Сретена, број: 1531171223  
код „Нypo Alpe Adria Bank“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-794/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,20.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
79 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                         

I 
 
       Одобрава се Даковић Перу из Билеће, исплата 
новчаних средстава у износу од 100,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације. 
 

II 
 

Средства за ове намјене  обезбијеђена су у буџету 
општине Билећа, из средстава предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, и уплатиће се на 
жиро рачун Даковић Пера, број:5520031587294239  
код „Нypo Alpe Adria Bank“ а.д. Бања Лука.    
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-970/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,20.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
80 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 

       Одобрава се СЗТР „Цвјећара“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 110,00 КМ   
за набавку вијенаца и икебане у сврху полагања 
вијенаца на споменик страдалима у посљедњем 
Одбрамбено - отаџбинском рату од стране Руске 
делегације. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су у 
буџету општине Билећа, из средстава предвиђених 
за остале непоменуте расходе. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-983/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,20.8.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
81 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21) и члана 
66. став (1) тачка 12) Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 6/17), 
Начелник општине Билећа,             д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 
I 

 
           Даје се сагласност на Правилник о 
систематизацији послова и радних задатака  у 
Јавној установи за предшколско васпитање и 
образовање „Будућност“ Билећа,број:300/21 од 
16.08.2021 године.  
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа. 
 
Број:11.02/012-977/21           ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
Билећа,23.8.2021.год.         По овлашћењу бр.11.02/012-982/21 
                                                                 Никола Бајовић,с.р. 

__________________________________________ 
82 
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   На основу члана 17. став (1) и члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку цијеви за водоводни систем Баљци. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 130.000,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Отворени 
поступак 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-744/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 9.6.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
83 

     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. 
став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
 
I 

 
Одобрава се провођење  поступка јавне 

набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку хране и пића поводом обиљежавања 
Тројичинданског сабора. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 1.400,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за услуге репрезентације.          
 

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум 

 
V 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-774/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,18.6.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
84 

       На основу члана 17. став (1) и члана 18. став 
(1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник општине 
Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

         Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
пружање адвокатских услуга. 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета набавке 
износи:  5.500,00 КМ. 

 
 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум, услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама. 

 
V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-885/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа,23.7.2021.год.          Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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     На основу члана 17. став (1), члана 18. 
став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 82. став 
(3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута општине Билећа („Службени  
гласник општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење  поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
набавку и уградњу PVC отвора на објекту музичке 
школе. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета набавке 
износи: 5.990,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

провођење поступка јавне набавке обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за инвестиције.    

       
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: Директни 

споразум 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-921/21         НАЧЕЛНИK ОПШТИНЕ 
Билећа, 3.8.2021.год.           Веселин Вујовић,с.р. 
___________________________________________ 
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