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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1 

На основу члана 2.  став  (2)  и  (3) 
Закона о  безбједности саобраћаја на  
путевима  Републике  Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 63/11 и 
111/21) и члана 35 . Статута Општине Билећа 
(„Службени гласник  Општине“, Билећа, број 
6/17 ) Скупштина  Општине  Билећа на  XIV 
Редовној сједници одржаној дана 10.11.2022. 
године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о безбједности саобраћаја на путевима 
општине  Билећа 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописују се мјере 
безбједности, услови и правила за одвијање 
саобраћаја на јавним путевима и другим 
јавним површинама на подручју општине 
Билећа  тако што се одређују путеви (улице)  
са правом првенства пролаза; путеви са 
једносмјерним и путеви са двосмјерним  
саобраћајем; постављање хоризонталне, 
вертикалне и свјетлосне сигнализације; 
ограничење брзине кретања возила; простор 
за кретање пјешака, запрежних возила  и 
простор за гоњење и вођење животиња; 
простор за паркирање возила, паркинг зоне, 
мјеста забране паркирања и мјеста 
ограниченог паркирања; техничке мјере за 
безбједност пјешака у близини образовних, 
здравствених и других установа, игралишта и 
других сличних објеката; услове кретања 
возила за снабдјевање. 
 

Члан 2. 
 

Јавним саобраћајним површинама у смислу 
ове Одлуке, сматрају се: путеви, улице, 
тротоари, бициклистичке стазе, 
паркиралишта, јавне гараже  и друге 
саобраћајне површине (у даљем тексту: 
саобраћајнице).  
Саобраћај на јавним саобраћајним 
површинама дозвољен је сваком, под 
једнаким условима, на начин прописан 
Законом и овом Одлуком.  

 
Члан 3. 

 
Савјет  за  безбједност  саобраћаја  општине  
Билећа  је  савјетодавно тијело  чији  је  
оснивач  општина  Билећа  и чији  су  задаци: 
разматрање  питања  из  области  
безбједности  саобраћаја, предлагање  мјера, 
давање  мишљења  и  учествовање  у изради  
аката. 
 

Члан  4. 
 

Савјет  за  безбједност  саобраћаја  општине  
Билећа  подноси  Скупштини  општине  
Билећа,  најмање  једном годишње, извјештај  
о  стању безбједности  саобраћаја  на  њеном  
подручју,  а  на  основу  предходно  добијеног  
извјештаја  о  безбједности  саобраћаја  
сачињеног  од  стране  МУП-а  Републике  
Српске, Полицијске  станице  Билећа. 
Општина  Билећа,  у  оквиру  својих  права  и  
дужности, обавезна  је  сваке  године  
обезбиједити  средства  за  финансирање  
унапређења  безбједности  саобраћаја  и 
рада  Савјета  за  безбједност  саобраћаја. 

II САОБРАЋАЈ 

1. Локални путеви и улице 

Члан 5. 
 

Нови путеви и улице морају бити изграђени 
да поднесу осовинско оптерећење од 
најмање 11,5  тона по осовини, а  локални  
путеви  од  најмање  6  тона  по  осовини,  
изузев локалних путева и улица за које 
природни и други услови онемогућавају такву 
градњу.  
Надлежни орган Општине, који управља 
саобраћајницама, дужан је саобраћајнице, 
опрему пута и саобраћајну сигнализацију 
одржавати у стању које одговара њиховој 
намјени и захтјевима безбједности 
саобраћаја.  
 

Члан 6. 
 

Постављање хоризонталне, вертикалне и 
свјетлосне сигнализације врши се на основу 
ове Одлуке, Пројекта вертикалне и 
хоризонталне саобраћајне сигнализације 
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којим су одређене локације саобраћајних 
знакова, врста знакова  и ознаке на коловозу, 
Пројеката саобраћајне сигнализације за нове 
саобраћајнице односно раскрснице које се 
реконструишу, као и на основу  рјешења 
органа надлежног за послове саобраћаја. 
Општина Билећа је обавезна  да  обезбиједи  
средства за  обиљежавање (обнављање)  
хоризонталне  саобраћајне  сигнализације  на  
подручју  града  једном  годишње  и  за  
текуће    одржавање  вертикалне  и 
свјетлосне  саобраћајне  сигнализације  по  
указаним  недостацима. 
 

Члан 7. 
 

Постављање вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, те одржавања 
свјетлосне сигнализације  вршиће  
овлаштена предузећа којима су повјерени 
послови одржавања и заштите, на основу 
Пројекта саобраћајне сигнализације и 
рјешења органа надлежног за послове 
саобраћаја. 
 

Члан 8. 
 

Путеви  на  којима  се одвија  саобраћај  
морају се пројектовати, изграђивати, 
опремати  и  одржавати  тако  да  одговарају  
захтјевима  безбједности  саобраћаја  у  
складу  са  Законом. 
Саобраћајна  сигнализација  и  опрема  пута  
се  поставља  на  основу  Главног  пројекта  
саобраћајне  сигнализације  и опреме  пута  
ако  се  ради  о  саобраћајној  сигнализацији  
и  опреми пута  сталног  карактера. 
 

Члан 9. 
 

На  улицама  и  локалним  путевима  на  
подручју  општине  Билећа,  без  сагласности 
и  рјешења  надлежног  општинског  органа  
забрањено  је  извођење  радњи  којима  би  
се  могао оштетити  пут, објекти  и  опрема  
пута  и  угрозити  безбједност  саобраћаја, а 
нарочито: 
- оштетити,  уклонити, премјестити  заклонити  
или на  било  који  начин  измијенити  стање  
вертикалне, хоризонталне  и  свјетлосне  
саобраћајне сигнализације; 
- просипање, остављање  или  бацање  
предмета  по  путу  или  замашћивање  
површине; 

- постављање  и  коришћење  свјетала, 
звучних  сигнала  и  дугих  уређаја  којима  се  
омета  одвијање саобраћаја; 
- пуштање  стоке  на  пут  без  надзора; 
- постављање  ограда, сађење  живица  и  
другог  растиња  већег  од  0,80  метара 
којима се  може  умањити  прегледност  и  
ометати  безбједно  одвијање  саобраћаја; 
- испуштање  отпадних  и  других  течности  
на  саобраћајним  површинама; 
- спречавање  отицања  воде  са  коловоза, а  
посебно  са  ригола  и  из  пропуста  на  
дионици  магистралног  пута   ка  
реципијенту; 
 

Члан  10. 
 

Надлежни  општински  Орган  дужан  је  
након  сазнања,  са  улице  или  локалног  
пута  уконити  све препреке  или  друге  
посљедице  забрањених  радњи  које  би 
могле  ометати  одвијање  саобраћаја  или  
угрозити  безбједност  саобраћаја. 
Ако  надлежни  Орган  није  у  могућности  да 
препреку  или  настало  опасно  мјесто  
одмах  уклони  дужан  је  то  мјесто  
обиљежити  прописаном  саобраћајном  
сигнализацијом  те  обавијстити  учеснике  у  
саобраћају  и  саобраћајног  инспектора. 

2. Режим саобраћаја 

Члан 11. 
 

Ради безбједности и несметаног одвијања 
саобраћаја на локалним путевим и улицама, 
градски орган управе, надлежан за послове 
саобраћаја, може одредити забране, обавезе 
и обуставе саобраћаја, или посебно 
ограничење за поједине врсте возила, док 
постоје разлози због којих се мјере 
предузимају.  
Мјере из предходног става одредиће МУП 
РС, Полицијска  станица Билећа  - када то 
захтјевају разлози јавног реда и мира и други 
безбједоносни разлози.  
Мјере, забране и ограничења прописане од 
стране органа из става 1. и 2. овог члана, 
дужни су ови органи на вријеме саопштити 
учесницима у саобраћају прописном 
саобраћајном сигнализацијом или на други 
погодан начин.  
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Члан  12. 

 

На ограничење брзине кретања возила на 
општинским путевима на територији општине  
Билећа, примјењују се одредбе Закона којим 
се уређују питања безбједности саобраћаја 
на путевима и одговарајућа  вертикална 
сигнализација. 

Члан  13. 
 

На подручју  града  возила  се  не  смију  
кретати  брзином  већом  од  40  км/с.  
На  локалним  и  другим  некатегорисаним  
путевима  возила  се  не смију  кретати  
брзином  већом  од  40 км/с, са  изузетком  од  
саобраћајног знака са  називом  насељног  
мјеста „Билећа“ до завршетка  насељеног  
мјеста гдје је брзина  ограничена  до  50  км/с. 
(дионица  магистралног  пута  који  пролази 
кроз насељено мјесто). 
У  околини основних  школа  брзина  
саобраћаја  је  ограничена  до 30  км/с  и  то  
дијеловима  улица Пека  Павловића, Краља 
Александра, Владимира Гаћиновића, Јована 
Дучића и Херцеговачких  устаника.  
Полицијска  станица  Билећа  уз  сагласност  
надлежног  општинског  органа  може  
одредити  минималну брзину  кретања  
возила  ако  то  захтијевају  интереси 
безбједности  саобраћаја. 
Ограничења  брзине  из  става 1. и 2.  овог  
члана  означиће  се  прописаним  
саобраћајним  знаком. 
 

Члан 14. 
 

Забрањењује  се  саобраћај  свим  возилима 
у  дијелу  улице Краља  Александра од 
раскрснице  са  улицом  Пека  Павловића  до  
раскрснице  са  улицом Равногорска у 
временском  интервалу  од  19,00-23,00  часа, 
почев од 01. априла завршно са 30. 
септембром. 
 

Члан  15. 
 

Забрањује  се кретање  теретним  возилима  
и  тракторима  који  превозе  сијено, стајско  
ђубре, камени  или  земљани  материјал  који  
се расипа  и  нарушава околину  у  улицама: 
Краља  Александара, Обилићев  вијенац, 
Равногорска, Николе  Пашића, Попарина  
страна, Кнеза  Лазара (од  улице Краља 

Александра  до улице  Краља  Петра  
Ослободиоца), Владимира  Гаћиновића,  
Цара  Душана и Пека Павловића. 
 

Члан 16. 
 

Право првенства у односу на возила која 
долазе из свих саобраћајница, имају возила 
која саобраћају улицама:Краља  Петра  
Ослободиоца, Српске  Војске (дионице  
магистралног  пута  М20); Краља  
Александра; Солунских  Добровољаца- 
Билећких  Добровољаца-Војводе Рада  
Радовића; Грабовице (од  бензинске  пумпе 
Нестро  до  капеле); Обилићев  вијенац. 
Право првенства у односу на возила која 
долазе из свих бочних саобраћајница, изузев 
у односу на возила која се крећу 
саобраћајницама наведеним у ставу 1 овог 
члана, имају возила  која саобраћају 
улицама: Попарина  Страна, Пека  
Павловића, Светог  Василија  Острошко” и 
Херцеговачких  устаника. 
Право првенства у односу на возила која 
долазе из свих бочних саобраћајница, изузев 
у односу на возила која се крећу 
саобраћајницама наведеним у ст. 1 и 2 овог 
члана, имају возила која саобраћају улицама: 
Владимира  Гаћиновића, Јована  Рашковића, 
Косовска, Јована  Дучића. 
Право првенства у односу на возила која 
долазе из свих бочних саобраћајница, изузев 
у односу на возила која се крећу 
саобраћајницама наведеним у ст. 1,2 и 3 овог 
члана, имају возила која саобраћају улицама: 
Цара  Душана, Кнеза  Лазара, Ситничка, 
Мома  Капора, Црногорска. 
Право првенства у односу на возила која 
долазе из свих бочних саобраћајница, изузев 
у односу на возила која се крећу 
саобраћајницама наведеним у ст. 1,2, 3 и 4 
овог члана, имају возила која саобраћају 
улицама: Степе Степановића, Патријарха 
Павла, Добрићевска, Алексе  Шантића, Јефта  
Дедијера. 

Члан 17. 
 

Улице са једносмјерним саобраћајем су: 
Краља  Александра; Равногорска, Николе  
Пашића, Кнеза  Лазара (од  улице Краља 
Александра до улице  Краља  Петра  
Ослободиоца), Попарина  Страна, Обилићев  
вијенац, Гаврила  Принципа (од  улице  
Попарина  страна до  раскрснице  са  улицом  
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Краља  Петра  Ослободиоца)  и  улица 
Грабовице (од  бензинске  пумпе Нестро  до  
раскрснице  са  улицом Степе  Степановића). 
 

3. Заустављање  и  паркирање 
 

Члан  18. 
 

(1) Забрањено  је  заустављање  или  
паркирање  возила: 
- на  обиљеженом  пјешачком  прелазу или  
на  удаљености  мањој  од  пет  метара  од 
прелаза; 
- на  мјесту  на  коме  паркирано  возило  
онемогућује  приступ  другом  возилу  ради  
паркирања  или  излазак  већ  паркираног  
возила; 
- на  тротоару,  ако  није  изричитио  
регулисано  саобраћајним  знаком  и  ако  је  
паркирање  дозвољено  мора  се  оставити  
најмање  1,60  метара  ширине  на  површини  
за  кретање  пјешака; 
- на  прилазима  и улазима  школа,  установа, 
предузећа, стамбених  зграда  и  других  
објеката  или  изнад  улаза  у  мрежу  
комуналне  инфраструктуре; 
- на  уређеним  зеленим  површинама, 
парковима  и  слично; 
- на  раскрсници  на  удаљености  мањој  од  
пет  метара  од  најближе  ивице  попречног  
коловоза; 
- на  дијелу  пута  у  кривини  гдје  је  
прегледност  пута недовољна  гдје  се  
обилажење  возила  не  може  извршити  без  
опасности; 
- на  дијелу  пута  гдје би ширина  слободног  
пролаза од  заустављеног  или паркираног  
возила  до неиспрекидане уздужне  линије  
на  коловозу  или до супротне ивице  
коловоза  или  до  неке  препреке  на  путу 
била мања  од три метра. 
 
(2) Забрањено  је заустављање и паркирање 
у улицама и околним  просторима: 
- уз  касарну Билећки  борци са десне  стране  
магистралног  пута,  наспрам  ресторана 
Језеро, 
- у улици Краља Александра испред зграде 
полицијске станице на два обиљежена 
паркинг мјеста која су резервисана за 
потребе службених возила ПС Билећа 
- у  улици  Краља  Александра  испред зграде  
административне  службе општине  Билећа 

на шест резервисаних паркинг мјеста за 
потребе службених возила, 
- на  приступној, слијепој улици  између  
Основне школе Петар Перовић Његош и  
улице Краља  Александра, за сва возила 
осим за возила школе,  
- на  паркингу  у  дворишту  Основне  школе  
Свети  Сава, за сва возила осим возила 
школе, 
- на  паркиралишту  испред  гаража  Дома  
здравља  Свети  Лука,  за сва возила осим  
за  возила  дома  здравља, 
- на  дијелу  улице Цара  Душана испред  
зграде Поште. 
 
(3) Забрањено  је  заустављање и  
паркирање свим  возилима на површинама 
гдје је то изрчито забрањено вертикалном и 
хоризонталном сигнализацијом и то: 
- на  свим  поплочаним  површинама, 
- на улазу  у цкву Светог  Саве, 
- на  прикључку  у  слијепу  улицу  Николе  
Тесле, 
- на   кривини  код  СУР Илегала, осим на 
обиљеженом паркингу за мотоцикле, 
- на уређеној  површини испред  Дома 
културе Јевто  Дедијер, 
- на  улици  Светог  Василија  Острошког 
испред  џамије и цркве Светог  Лазара од 
потпорног  зида, 
- на дијелу улице Цара Душана између 
зграде општине и зграде Електро 
Херцеговина. 
 

Члан  19. 
 

(1) Јавна паркиралишта су површине 
изграђене или уређене за паркирање возила 
изван коловоза, као и за паркирање на 
коловозу и тротоару када то дозвољавају 
услови одвијања саобраћаја, под  условом да 
се обезбиједи најмање 1,6  метара ширине 
тротоара за кретање пјешака.  
Јавна паркиралишта морају бити обиљежена 
прописаном саобраћајном сигнализацијом.  
(2) Паркирање  путничких  аутомобила 
дозвољено је: 
- на  улици Краља  Александра, са  десне  
стране  у   правцу  кретања  возила,  подужно  
паралелно  са   правцем  улице  или  под  
одређеним углом (30-40 степени) у  односу  
на осовину  улице, 
- на  паркинг  простору  код  зграде  Електро 
Херцеговина, 
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- на улици Попарина  страна са  десне  
стране  паралелно  подужно у правцу улице 
или под  одређеним углом  у  односу  на 
осовину  улице, до куће Вујовића, 
- на  дијелу  улице  Обилићев  вијенац  до  
улице Попарина  страна  са  лијеве  стране 
(подужно  паралелно  са   правцем  улице  
или  под  одређеним углом у  односу  на 
осовину  улице), 
- на  дијелу  улице Обилићев  вијенац  до  
улице Светог  Василија  Острошког  са  десне  
стране (подужно  паралелно  са   правцем  
улице  или  под  одређеним углом  у  односу  
на осовину  улице), 
- на  паркиниг  простору   код  Дома  културе 
Јевто  Дедијер, 
- на  паркиралишту  код  стамбених  зграда  
Дубраве, осим два паркинга непосредно 
поред зграда, 
- на  паркинг   простору  код  Спортске  
дворане, 
- на  другим  паркиралиштима  око  
стамбених, стамбено-пословних  и  јавних  
зграда  гдје  то  није  забрањено  чланом  18.  
ове  Одлуке. 
(3) Послове уређења, опремања и 
одржавања, као и организацију коришћења 
паркиралишта обавља правно или физичко 
лице коме то Скупштина општине повјери. 
 

Члан  20. 
 
Одређују  се  зоне  паркирања: 
Прва  зона  обухвата  паркиг  мјеста  у  улици  
Краља  Александра и  паркиралиште  код  
зграде  Електро-Херцеговина. 
Друга  зона  обухвата  паркинг  мјеста  у  
улицама Обилићев  вијенац и Попарина 
страна, паркиралиште  код   Дома  културе 
Јевто  Дедијер и паркиралиште  код  
стамбеног  блока  Дубраве. 
Трећа  зона  обухвата  сва  остала  јавна  
обиљежена  паркинг  мјеста  на  градском   
подручју  Билеће.  
 

Члан  21. 
 

Стално  стајалиште  за  такси возила  којима 
се врши  јавни  превоз  путника  одређује  се  
на  дијелу  паркинга  код  Дома  културе Јевто  
Дедијер. 
Стално стајалиште за минибус за превоз 
ђака одређује се у улици Владимира 

Гаћиновића изнад Основне школе Петар 
Петровић Његош. 
Стално стајалште за аутобус за превоз ђака 
одређује се на паркиралишту код Дома 
културе Јевто Дедијер. 
Резервише  се 6  паркинг  мјеста  у  улици  
Краља  Александра  испред  
административне  зграде  општине Билећа за 
возила органа управе. 
Резервишу се 4 паркинг мјеста  испред  цркве  
Светог  Саве  за  потребе  црквене  општине  
Билећа. 
 

Члан 22. 
 

Забрањено је на градским  улицам, локалним  
путевима  и паркиралиштима остављање 
неисправних и хаварисаних моторних возила, 
прикључних возила и камп приколица. 
Комунална   полиција  ће одредити да се са 
јавног паркиралишта уклони остављено 
неисправно или хаварисано моторно возило, 
прикључно возило, као и камп приколица.  
Трошкове премјештања возила на друго 
мјесто, по одредбама предходног става, 
сноси власник, односно корисник возила.  
 

Члан 23. 
 

За вријеме уклањања снијега са 
саобраћајница, није дозвољено паркирање 
возила на тим саобраћајницама.  
Овлаштено предузеће које је задужено за 
уклањање снијега дужно је да прије почетка 
уклањања или разгртања снијега, постави 
знак забране заустављања и паркирања, а за 
вријеме уклањања снијега одговарајућу 
саобраћајну сигнализацију, која се односи на 
ову врсту радова.  
Власник, односно корисник возила које се 
затекне на тим површинама, дужан је 
уклонити возило у року од 30  минута  од  
постављања знака.  
 

Члан 24. 
 

Када комунални полицајац, непосредним 
опажањем, или по позиву грађана, или 
радника појединих  установа, утврди да је 
возило паркирано на зеленој површини, 
тротоару, као и на улазу у гаражу, пословни 
простор и приступни пут стамбеним и другим 
објектима  и  мјестима  назначеним  у  члану  
18. ове  Одлуке, позваће  саобраћајну  
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полицију  која  ће  издати  прекршајни налог 
на име власника возила.  
 

4.  Кретање пјешака 
 

Члан 25. 
 

На путу који има тротоар или другу површину 
намијењену за кретање пјешака, односно 
површину поред коловоза погодну за 
кретање пјешака, пјешак је дужан да се креће 
тим површинама. 
Ако се пјешак креће по коловозу, мора се 
кретати што ближе ивици коловоза на начин 
којим не омета или не спрјечава саобраћај 
возила. 
Изузетно, тротоари и друге површине 
намијењене за кретање пјешака могу се 
привремено користити за вријеме одржавања 
културних и спортских манифестација, као и 
за постављање привремених објеката уз 
претходно прибављено одобрење  
општинског  органа  управе надлежног за 
комуналне послове и у складу са прописом 
којим су уређена питања постављања 
привремених објекта на територији града. 
 

Члан  26. 
 

Забрањено  је  кретање  пјешака  ван  
тротоара  у  свим  улицама  на  подручју  
градског  насеља  осим  у  улицама  у  којима  
је  саобраћај  забрањен  у  оба  смјера  у  
одређено  вријеме означено  саобраћајним  
знаком,  или  у  случају  да  улица  нема  
тротоар. 
Забрањено  је  непотребно  задржавање  
пјешака  на  тротоару, пјешачким  стазама, 
око  раскрсница  и  ометање  кретања  
других.   
Пјешаци се не смију  кретати  коловозом  у  
колико  улица  има  изграђене  тротоаре за  
пјешаке,  осим  у  случају ђачких  поворки, 
погребних  поворки  и слично. 
 

Члан 27. 
 

За предшколску и школску дјецу 
организовану у групама, обавеза је кретања 
тротоаром, а гдје нема тротоара, у колони-
десном страном, што ближе ивици 
саобраћајнице, у смјеру кретања.  
Код прелаза преко коловоза, вођа колоне је 
дужан да од радника полиције затражи 

осигурање прелаза, или да га сам осигура, 
уколико нема радника полиције.  
 

Члан 28. 
 

Забрањено је груписање и задржавање 
пјешака на угловима и уским тротоарима 
улица, као и стазама ако је таквим стањем 
угрожена безбједност саобраћаја.  
Скупљање и чекање на тротоару дозвољено 
је под условом да се не омета кретање 
пјешака.  
 

5. Кретање животиња 
 

Члан  29. 
 

Забрањено  је  остављање  животиња  на  
путу   без  надзора  као  и  задржавање  или  
храњење  на  улицама. 
Забрањено  је  вођење, гоњење  и  јахање  
животиња по површинама  намијењеним  
кретању  пјешака и вођење,  гоњење  и  
јахање  животиња током  ноћи. 
Гонич  је  дужан  да  животиње гони  у  стаду. 
Забрањено је јахање  животиња и гоњење  
друге  стоке  у  улицама: Краља  Александра, 
Попарина  страна, Обилићев вијенац, Цара  
Душана, Владимира  Гаћиновића, Краља 
Петра  Ослободиоца, Српске војске, 
Равногорска, Николе  Пашића и Пека  
Павловића. 
 

Члан  30. 
 
Забрањује  се  саобраћај  запрежних  возила  
у  улицама Краља  Александар, Обилићев  
вијенац, Равногорска, Николе  Пашића, 
Попарина  страна, Кнеза  Лазара  (од  улице 
Краља Александра до улице Краља  Петра  
Ослободиоца), Владимира  Гаћиновића, 
Цара  Душана и Пека  Павловића. 

 
6. Посебне  мјере  безбједности 

 
Члан 31. 

 
Учесници  у  саобраћају  дужни  су  да  
поступају  у  складу  са  важећим  прописима  
по  прописаном  приоритету. 
Ако  се  возило  укључује  у  саобраћај  на  
пут  на  мјесту  смањне  прегледности  возач  
је  дужан  да  уз  помоћ  другог  лица  изврши  
безбједно  укључивање  у  саобраћај   или  на  
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неки  други  начин  осигура  безбједно  
укључивање  у  саобраћај. 
 

Члан 32. 
 
Саобраћајницама, у којима је за све, или за 
поједине врсте возила забрањен саобраћај  
или  заустављање  и  паркирање, могу се 
кретати:  возила службе хитне помоћи, 
ватрогасне службе, возила органа за 
унутрашње послове, судске полиције, 
комуналне полиције и инспекције возила која 
по налогу полиције, комуналне полиције и 
инспекције учествују у извршавању њихових 
послова и задатака, возила која служе за 
обављање комуналних послова за потребе 
Општина  Билећа (одржавање чистоће, 
канализације, водовода и других инсталација, 
одржавање зелених површина, улица и 
других објеката и инсталација комуналне 
инфратруктуре), возила за одржавање 
постојећих електричних, поштанско -
телефонских уређаја и инсталација, 
поштанска возила која врше радње за које су 
намијењена.  
 

Члан 33. 
 

Зеленило и рекламе не смију заклањати 
расвјетна тијела јавне расвјете, саобраћајну 
сигнализацију, улазити у слободне профиле 
коловоза и тротоара и смањивати 
прегледност на раскрсницама. 
Забрањено  је  на  поред  коловоза  истицати  
свјетлосне  рекламе чији   интезитет  може  
заслијепити учеснике  у  саобраћају.  
Сви обиљежени пјешачки прелази и 
стајалишта, морају бити освијетљени, или на 
други начин видно означени.  
Комунална  полиција, односно саобраћајна 
инспекција наложиће  правном или физичком 
лицу, уклањање зеленила и реклама  у 
случајевима из става 1 овог члана.  
 

Члан 34. 
 

Возила, која врше утовар и истовар робе, 
могу се привремено зауставити и паркирати и 
на тротоару и на  саобраћајницама  у којима 
је заустављање и паркирање забрањено, док 
трају радње утовара или истовара, а најдуже 
у трајању до 30 минута, под условом да се 
обезбиједи најмање 1,60  метара ширине 
тротоара за кретање пјешака, с тим што та 

површина не може да буде уз ивицу коловоза 
и да се не угрожава безбједност саобраћаја и 
не омета нормално одвијање саобраћаја.  
Привремено заузимање простора коловоза 
или тротоара ради утовара или истовара 
робе мора се означити стандардизованим 
саобраћајним знаком за обиљежавање 
возила заустављеног на коловозу пута,  
сигурносни  троугао. 
У случају из претходног става 1. мора бити 
упаљен уређај за истовремено паљење свих 
показивача праваца.  
Одобрење за заустављање  возила из става 
1. издаје градски орган управе, надлежан за 
послове саобраћаја.  
Аутобуси  могу  се  заустављати  и 
параркирати  само  на  простору  платоа  
Аутобуске  а изузетно  уз  одобрење  
надлежног  органа  за  саобраћај  и  
сагласност  Полицијске  станице  Билећа  и у 
градском  подручју. 
 

Члан 35. 
 

Уколико се дио тротоара или коловоза не 
може користити за саобраћај због 
привремене опасности која је настала од 
објекта (одроњавање фасаде, скидање 
снијега,грађевинских  радови  на  објектима и 
сл.), сопственик, одосно корисник објекта или 
извођач радова-дужан је да постави 
саобраћајне знакове, и друго прописно 
обезбеђење, на  начин како  му  одреди  
саобраћајни  инспектор. 
Забрањено  је  на улицама  чишћење, прање  
и оправка  возила. 
Забрањено  је  заузимање  тротоара  разним  
предметима (столови, столице,грађевински  
материјал,дрво  и  друго) без  одобрења  
надлежног  органа. 
 

Члан 36. 
 

Водоводне, канализационе, топловодне, 
електро, ПТТ и друге инсталације на 
саобраћајним површинама, дужно је да 
одржава предузеће којем је то повјерено на 
одржавање.  
У случају квара, предузеће из предходног 
става дужно је да квар отклони одмах. 
Ако  се  приликом  извођења  радова  врши  
прекопавање  коловоза  или  тротоара, 
извођач  је  дужан  да, до  коначног уређења  
коловоза  и  тротаоара  прекопани  дио  
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изравна  са  околним  нивоом  и  по  
коначном  завршетку  предузетих  радова  да  
доведе  у  првобитно  стање. 
Свако  слијегање  коловоза  и  тротоара  по  
завршетку  радова  на  пркопавању,  извођач  
је  дужан  да  отклони   и  површину  врати у  
првобитно  стање  о  свом трошку. 
 

Члан 37. 
 

Спортске  приредбе, митинзи,ауто-трке, 
бициклистичке  трке, маратоне  и друге  
активности  на  грдским  улицама и  локалним  
путевима  на  којима  се  одвија  саобраћај  
могу  се  одржавати  уз  предходно  
прибављено  рјешење МУП-а Републике 
Српске, Полицијске  станице  Билећа.   
Рјешење  из  става  1. овог  члана  доноси  се  
уз  предходну  сагласност  надлежног  
општинског  органа  за  саобраћај. 

 
Члан 38. 

Одређује  се  паркинг  површина  код  Ђачког  
дома за  обучавање  кандидата  за  возаче. 

Члан 39. 
 

Одређује  се  простор  између улице Краља  
Александра и  парка  Народних  хероја  за  
одржавање  јавних  скупова  на  отвореном. 

III  КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 
 

Казнене  одредбе  по  овој  одлуци  
примјењиваће  се  по Закону  о  безбједности  
саобраћаја:  ЗООБС  БиХ, ЗОБС  Републике  
Српске, Закона  о  јавним путевима, Закона  о  
комуналној  полицији   и  општинској  Одлуци  
о  изгледу  и  уређењу  града. 
 

Члан 41. 
 

Новчаном  казном од  500  до  1 500  
конвертибилних марака   казниће  се  за 
прекршај  предузеће  или  друго  правно  
лице  ако: 
- без  одобрења надлежног  органа  
резервише простор  за  паркирање  возила 
или онемогући  паркирање  на  том  простору 
(члан  2., 19.); 

- ако  без  одобрења  надлежног  органа  
површину  за  саобраћај  користи  у  друге  
намјене (члан 35. Став 2. и 3.); 
- ако дио коловоза или  тротоара  који  
користи  за  извођење  радова  не обиљежи  
на  начин одређен  у  одобрењу надлежног  
органа (члан 35. став 1.); 
-а ко  коловоз  или  тротоар  користи  за  
истовар или утовар  материјала  супротно  
одредбама  (члан  34. ); 
- ако  без  одобрења  надлежног  органа  
врши  извођење  радова   на  површинама  
које служе  за  саобраћај (члан 36.); 
- ако  истакне непосредно  поред  коловоза  
рекламу  чији  је  интезитет свјетла  јачи  од  
јавне  расвјете или  које  засљепљује  
учеснике  у  саобраћају (члан 33.); 
- ако  на  раскрсници или  на  углу  улице  
постави  објекат  који  умањује  прегледност 
(члан 33.); 
- ако  нареди  или  дозволи  заузимање  
тротоара  разним  предметима (члан 35. став 
3.); 
За  прекршај из  предходног  става  овог 
члана  казниће  се  новчаном  казном од  100  
до  200  конвертибилних  марака  и  
одговорно  лице  у  правном  лицу. 
За  прекршаје  из  предходног  става   овог  
члана  које  учини  лице  које  самостално  
обавља  дјелатност  личним  радом 
средствима  у  својини  грађана  казниће  се  
новчаном  казном  од  50  до  150  
конвертибилних  марака. 

Члан 42. 

Новчаном  казном  у  износу  од  50  до 100  
конвертибилних  марака  казниће  се за  
прекршај: 
-лице  које  организује  пјешачке  и  друге 
поворке  супротно  одредби (члан 26); 
-лице  које  дио  коловоза  или  тротоара  гдје  
пријети  опасност  не  обиљежи  на  прописан  
начин (члан 34.); 
-лице  које  поступи  противно  одредабама  о  
забрани  саобраћаја  запрежним  возилима  и  
возилима  која  превозе  материјал  који се  
расипа  и  угрожава  околину  (члан 15.  и  
члан  29.); 
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Члан 43. 

Новчаном казном  од  30  конвертинбилних  
марака  казниће  се  за  прекршај: 
-лице  које  поступи противно  одредбама  
члана (члан 25. и  члан 27.) 
-лице  које  поступа  противно одредбама о 
забрани  кретања  стоке  (члан 28.) 
-родитељ  малољетног  лица   које  поступи  
противно  одредбама   (члан 28.) 

IV НАДЗОР 

Члан 43. 

Надзор  над  спровођењем  ове  Одлуке  
вршиће  полицијски  службеници полицијске  
станице Билећа, саобраћајни  инспектор  и  
Комунална  полиција. 

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 

Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  надлежни  
општински  орган  дужан  је  да  у  року  од  60  
дана  изврши  реконструкцију  саобраћајне  
сигнализације  на  градском  подручју. 

Члан 45. 

Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  
да  важи  Одлука  о безбједности  саобраћаја  
на  путевима  на  подручју општине Билећа  
број:11.01/013-377/13  од  26.12.2013  године,  
(„Службени гласник Општине  Билећа“, број  
1/14). 

Члан  46. 

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

Број:11.01/013-188/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________ 
 
 
 
 

2 
На основу члана 39. став (2) тачка 14) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 35. став (2) тачка 14) Статута 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17) Скупштина општине 
Билећа на XIV Редовној сједници одржаној 
дана 10.11.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама одлуке о 
одређивању назива улица 

 
Члан 1. 

 
1. Члан 1. Одлуке о одређивању назива 

улица од 28.12.2011. године 

(„Службени гласник општине Билећа“, 

број: 1/12)  мијења се и гласи: 

- Укида се назив насеље Језерине 

јер су тачкама 1, 2 и  3 ове одлуке 

предвиђене улице Ива Андрића, 

Краља Милутина и Немањина 

улица  које покривају ово 

подручје, а које се налази десно 

од магистралног пута. 

- Све што се налази са лијеве 

стране магистралног пута на том 

подручју припада Подосоју. 

- Укида се назив насеља Плужине 

јер је ставом 4 предвиђена улица 

са истим називом. 

- Тачка 13 мијења се и гласи: 

Улица Грабовице (к.п. број:3192) 

почиње од магистралног пута, од 

куће Душана Радовановића  до 

раскрснице са градском капелом. 

- Ситничка улица мијења назив у 

Грабовице.  

- Ситничко насеље мијења назив у 

Ситничка улица која почиње од 

стамбене зграде Драгана 

Вуковића до куће Перице Козјака. 

- Укидају се називи Насеље испод 

Ковнице и Насеље изнад Ковнице 

јер су наведена подручја 

покривена улицама: Патријарха 
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Павла, Душана Вукотића, Српска 

и Митровданска. 

2. У називу улице Хереговачких 

устанака направљена је грешка у 

писању. Треба да гласи 

Херцеговачких устаника. 

3. Укида се назив Завођска улица јер не 

постоји на терену. 

4. Назив улице Баљачки пут мијења се и 

гласи Баљачка. 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Билећа“.  
 
Број:11.01/013-189/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
3 

На основу члана 18., члана 28. став 
(2) и  члана 46.Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
Општине Билећа“ бр. 6/17) и члана 35. 
Статута Општине Билећа(„Службени гласник 
Општине Билећа“ бр. 6/17), Скупштина 
општине Билећа на  XIV Редовној сједници 
одржаној дана 10.11.2022.године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о измјени одлуке о закупу земљишта за 
изградњу соларне и вјетро електране на 

подручју општине Билећа 
 

I 
 

У Одлуци о закупу земљишта за изградњу 
соларне и вјетро електране на подручју 
општине Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, 3/20), члан II мијења се и гласи; 
 „Висина закупнине за кориштење земљишта 
утврђује се на годишњем нивоу у износу од 
0,30 КМ/м

2
, а начин плаћања и друге 

међусобне обавезе регулисаће се уговором о 
закупу“. 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Билећа “. 

Број:11.01/013-190/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
4 

На основу члана 24. Закона о 
административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, 
бр.100/11,103/11,67/13 и 123/20), члана 35. 
став (2) тачка 2) и члана 86. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој XIV Редовној сједници 
одржаној дана 10.11.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о допуни одлуке о општинским 
административним таксама 

 
I 

У одлуци о општинским административним 
таксама број:11.01/013-262/21 од 
24.05.2021.године („Службени гласник 
општине Билећа“, број 5/21) у тексту Тарифа 
општинских административних такси, 
Поглавље VII Рјешења којима се одобрава 
обављање дјелатности, Тарифни број 18., 
после тачке 16. додаје се тачка 17. и гласи: 
 
17. За регистрацију чамаца и пловних 
објеката ........................................................ 20. 
 

II 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у  “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-191/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
5 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
и члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. 
Закона о културним добрима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике 
Српске“, број:38/22), члана 35. став (2) тачка 
2) и члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“, број 
6/17), Скупштина општине Билећа на својој 
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XIV Редовној сједници одржаној дана 
10.11.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о уступању просторије ЈУ Дом културе 
„Јевто Дедијер“ Билећа у сврху чувања и 
заштите умјетничких дјела Рајке Мерћеп 

 
I 
 

Овом Одлуком уступа се просторија ЈУ Дом 
културе „Јевто Дедијер“ Билећа у сврху 
чувања и заштите умјетничких дјела Рајке 
Мерћеп. 

II 
 

Покретна умјетничка добра смјестиће се у 
приземљу просторије ЈУ Домa културе „Јевто 
Дедијер“ Билећа. 
На умјетничка дјела примјењују се мјере 
заштите у складу са чланом 6. Закона о 
културним добрима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске“, 
број:38/22). 

III 
 
Изношење комплетне збирке или њених 
појединих дијелова није дозвољено.  
 
Изузетно од одредбе претходног става, 
дозвољено је привремено изношење уколико 
дође до оштећења ради санирања истих или 
ради презентације на релевантним 
локацијама. 
 
Одобрење у смислу претходног става 
донијеће надлежни општински орган. 
 
У одобрењу се утврђују сви услови под 
којима се покретно добро може изнијети као и 
рок за враћање истог. 
 

IV 
 
Запримање умјетничких дјела обавиће 
Комисија за пријем коју ће именовати 
Начелник општине Билећа, а која ће утврдити 
тачан број истих, као и називе и димензије, 
према достављеном каталогу. 
 

 
 
 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у  “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-192/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
6 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07,109/12 и 44/16) 
и члана 35. став (2) тачка 2) и члана 86. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Скупштина 
општине Билећа на XIV Редовној сједници, 
одржаној дана 10.11.2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Дом културе 
“Јевто Дедијер“ Билећа и директора ЈУ 

Туристичка организација општине Билећа 
 

I 
Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање: 
 

1. директора ЈУ Дом културе „Јевто 

Дедијер“ Билећа, 

2. директора ЈУ Туристичка 

организација општине Билећа. 

II 
 

Јавни конкурс биће расписан у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
Законом о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и Статутима наведених јавних 
установа. 

III 
 

Јавни конкурс за избор и именовање 
директора ЈУ Дом културе “Јевто Дедијер“ 
Билећа и директора ЈУ Туристичка 
организација општине Билећа биће објављен 
у дневном листу „Глас Српске“ и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“. 
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Рок за подношење пријава на Јавни конкурс 
је 15 дана од дана посљедњег објављивања. 
 

IV 
 

Поступак спровођења конкурса, укључујући 
преглед приспјелих пријава, улазни интервју, 
контролу испуњености услова и предлагање 
кандидата, у складу са законом, извршиће 
Комисија за спровођење поступка по Јавном 
конкурсу за избор и именовање директора ЈУ 
Дом културе “Јевто Дедијер“ Билећа и 
директора ЈУ Туристичка организација 
општине Билећа, коју именује Скупштина 
општине Билећа.  
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-193/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
7 
         На основу члана 35. став (2) тачка 2) и 
члана 86. Статута општине Билећа 
(„Службени гласник општине Билећа“ број 
6/17), Скупштина општине Билећа на XIV 
Редовној сједници, одржаној дана 
10.11.2022.године, донијела  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 
поступка Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Дом културе 
“Јевто Дедијер“ Билећа и директора ЈУ 

Туристичка организација општине Билећа 
 
I 
 

У Комисију за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор и именовање директора ЈУ 
Дом културе “Јевто Дедијер“ Билећа и 
директора ЈУ Туристичка организација 
општине Билећа, именују се: 
 

1. Радислав Уљаревић, предсједник, 

2. Душанка Носовић, члан, 

3. Милорад Војновић, члан, 

4. Драгана Радмиловић, члан, 

5. Немања Попадић, члан 

II 
 

Задатак Комисије је да у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
Законом о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и Статутима наведених јавних 
установа проведе поступак по Јавном 
конкурсу за избор и именовање директора ЈУ 
Дом културе “Јевто Дедијер“ Билећа и 
директора ЈУ Туристичка организација 
општине Билећа. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број:11.01/013-194/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.год    Мато Вујовић, с.р.  
______________________________________   
 
8 
         На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. 
став (2) тачка 2) и члана 86. Статута општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, број 6/17), Скупштина општине 
Билећа на својој XIV Редовној сједници 
одржаној дана 10.11.2022.године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ д.о.о. Билећа, број:11.01/013-

247/21 од 23.04.2021.године 
 
I 
 

Ставља се ван снаге Одлука о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ д.о.о. Билећа, број:11.01/013-247/21 
од 23.04.2021.године („Службени гласник 
општине Билећа“, број 4/21). 
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II 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у  “Службеном гласнику 
општине Билећа“. 
 
 
Број:11.01/013-195/22       Предсједник СО-е,  
Билећа, 10.10.2022.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, 36/19 и 61/21 ), 
члана 87. Статута општине Билећа 
(„Службени  гласник општине Билећа“, број 
6/17) , Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 
 

       Одобрава се, Црквеној општини Билећа, 
исплата новчаних средстава у износу од 
500,00 КМ, у сврху финансијске помоћи за 
завршетак пута  до новосаграђене цркве у 
Тодорићима. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених у гранту за вјерске објекте. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-938/22       НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва                                                      

 
I 

 
       Одобрава се Општинској борачкој 
организацији Фоча, исплата новчаних 
средстава у износу од 500,00 КМ, у сврху 
финансијске помоћи за изградњу спомен 
обиљежја погинулим борцима ВРС и 
цивилним жртвама отаџбинског рата на 
подручју Миљевине. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи. 
 

III 
 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1083/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
3 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 
I 

 
         Одобрава се, исплата новчаних 
средстава Општинској изборној комисији 
усљед обиласка и утврђивања бирачких 
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мјеста за предстојеће изборе, у периоду од 
20.07.2022-26.07.2022.године, и то:  
 

1. Јелена Капор, предсједник ОИК –  
80,00 КМ, 

2. Радмила Копривица, члан ОИК –   
80,00 КМ, 

3. Драган Делић, члан ОИК –             
80,00 КМ, 

4. Миодраг Уљаревић, возач-         
80,00 КМ. 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за расходе за бруто накнаде 
члановима комисија и радних група.  

 
III 
 

       Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1133/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
4 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се, Црквеној општини Билећа, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1000,00 КМ, у сврху финансијске помоћи за 
изградњу цркве у селу Рогојевина. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених у гранту за вјерске објекте, а 
уплатиће се на рачун СПЦО Билећа, број: 

5620088065922874 код НЛБ банке а.д. Бања 
Лука. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1198/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
5 

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“, 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, ресторану Аполон из 
Билеће, исплата новчаних средстава по 
рачуну бр. 23/08 у износу од 197,00 KM,  у 
сврху плаћања конзумације јела за парастос 
у селу Баљци. 
 

II 
 

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

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1202/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,17.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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6 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Вујовић Душану и Вањи у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ), захтјев број: 
11.02/012-1206/22 од 18.08.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Сворцан Вање, 
број: 5520002036610996 код „Аddiko bank“ 
а.д. Бања Лука. 

 
III 

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

Број: 11.02/012-1206/22                 Замјеник  
Билећа,19.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

7 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 

општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва               

 
I 

 
       Одобрава се Славици Вујовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
200,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне  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 Славице 
Вујовић, број:1532209598 код    „Hipo-Alpe-
Adria Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-1210/22                 Замјеник  
Билећа,22.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

8 

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 Уговора о приступању дугу, 
број:11.02/012-1204/22 од 17.08.2022.године, 
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, „Phoenix Pharma“ д.о.о. 
Бијељина, исплата новчаних средстава  у 
износу од 31.270,92 KM у 12 једнаких 
мјесечних рата,свака у износу од 2.605,91 КМ  
у сврху измирења дуга  ЈЗУ „Апотека“ 
Билећа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за измирење дуга из претходног 
периода. 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-1204/22                 Замјеник  
Билећа,22.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

9 

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, 36/19 и 61/21) 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 дидактичких сетова за 
ученике првог разреда у основним школама у 
Билећи. 
 
 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 1.800,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум. 
 

V 
 

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

Број: 11.02/012-1220/22                 Замјеник  
Билећа,23.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

10 

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, 36/19 и 61/21) 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 испоруку уличних лед 
свјетиљки. 
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II 

 
Процијењена вриједност предмета 

набавке износи: 5.900,00 КМ. 
 

III 
 

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

IV 
 

Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум 

V 
 

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

Број: 11.02/012-1223/22                 Замјеник  
Билећа,23.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

11 

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“, 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 Централном регистру 
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.100,00 КМ  у сврху накнаде за регистрацију 
дужничких хартија од вриједности. 
 

II 
 
     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за расходе за услуге емитовања 
хартија од вриједности. 

 
III 

 

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

Број: 11.02/012-1224/22                 Замјеник  
Билећа,23.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

12 

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) , 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 
„Мултипла Склероза“  регија Источне 
Херцеговине, исплата новчаних средстава у 
укупном износу од 2.000,00 КМ у сврху 
финансијске помоћи обољелим члановима из 
Билеће,и то: 
 
      1.Новак Милошевић-250,00 КМ 
,жр.5621003020735475- Развојна банка, 
      2.Риста Јокановић- 250,00 КМ 
,жр.5517002512254817-Нова Бањалучка 
банка, 
      3.Миленко Вуковић- 250,00 
КМ,жр.5620088150431408-Развојна банкa 
      4.Божидар Вуковић-250,00 
КМ,жр.5621008017462113-Нлб, 
      5.Младенка Медан-250,00 
КМ,жр.5621008010197880-Развојна банка, 
      6.Добрила Табаковић-250,00 
КМ,жр.5514111127181146-Уни кредит банка,и 
      7.Радојка Батинић-250,00 
КМ,жр.5621008007427657-Развојна банка, 
      8.Владимир Војновић-250,00 
КМ,жр.5620088155595009 Нлб. 
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II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за  Удружење грађана 
„Мултипла Склероза“. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа”. 
 

Број: 11.02/012-1243/22                 Замјеник  
Билећа,25.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

 
13 

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 утврђивање 
штете од елементарних непогода,природних 
и других несрећа ,број:11.03/339-425/22, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се,Милосави Томановић из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху накнаде штете 
за угинулу овцу настале приликом напада 
паса луталица . 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за остале непоменуте расходе,и 
уплатиће се на жиро рачун Снежане 
Томановић,број:5620088065503931 код  “НЛБ 
Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 
 
 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-1211/22                 Замјеник  
Билећа,26.08.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

14 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се „Бањалучкој берзи хартија 
од вриједности“, исплата новчаних средстава 
у износу од 1.000,00 КМ  у сврху накнаде за 
уврштење обвезница на службено тржиште. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за расходе за услуге емитовања 
хартија од вриједности и уплатиће се на жиро 
рачун Бањалучке берзе, број: 
5621008000110850 код „НЛБ банке“. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1265/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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15 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се СТР „Липа“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
950,00 КМ   у сврху набавке материјала за 
тапацирање намјештаја у згради општине 
Билећа. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1270/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
16 

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“, 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 5.240,00 KM  у сврху 
плаћања трошкова ноћења и заједничког 
ручка   „Триангл продукцији“ поводом 
снимања емисије „ Са Тамаром у акцији“. 

 
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“. 
 
Број: 11.02/012-1269/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
17 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Јовани Тркљи из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне  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 
Драженке Тркље, број:5520031939978867 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: 11.02/012-1219/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
18 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           
I 

 
       Одобрава се Милану Вујовићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
600,00 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 Милана 
Вујовића, број:5620088163977264  код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1259/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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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),а у вези са чланом 114. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 106/09 и 44/15) и 
Одлуком о именовању мртвозорника,број: 
11.02/012-1100-01/16 од 13.10.2016.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 
 

       Одобрава се,Поповић др. Младену, 
исплата новчаних средстава  у износу од 
80,00 KM ( 80 КМ по једном случају x 1 ), у 
сврху накнаде трошкова за утврђивање 
времена и узрока смрти за лица умрла ван 
здравствене установе. 

 
II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из расхода 
предвиђених за остале стручне услуге и 
уплатиће се на жиро рачун Младена 
Поповића, број: 5621008007450937 код „НЛБ 
банке“. 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1268/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.8.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
20 

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“, 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,Горану Милићевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.000,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за штету до које је дошло нестанком ( 
крађом ) двије краве. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Горана 
Милићевића,број:5621008007447057  код  
“НЛБ Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1272/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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        На основу члана 17. став (1) и члана 
18. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“,број 39/14), члана 
82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број: 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег понуђача за 
извођење обавезне дератизације на подручју 
општине Билећа у 2022. години. 
 
 
 
 

II 
 

          Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  4.000,00 КМ. 

 
III 
 

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

IV 
 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 

 
V 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1301/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.9.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
22 

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“, 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 2.750,00 KM  у сврху 
плаћања трошкова ручка поводом 3. јуна и 
обиљежавања 81. године од усташког 
злочина у селу Корита. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за манифестације и пријеме. 
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III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1306/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
23 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се „Љекобиље“ д.о.о.Љубиње , 
исплата новчаних средстава у износу од 
93,60 КМ  у сврху набавке поклона и одласка 
на славу града Алексинца. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1307/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 

11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Милану Милошевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне  ситуације. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Милана 
Милошевића, број: 5620088172995839  код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-971/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
25 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16, 36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, 
број:11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Радославу Томановићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне  ситуације. 
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II 

 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун 
Радослава Томановића, број: 
5620088136707363  код    „ НЛБ банке “а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1299/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
26 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се, Епархији Захумско-
херцеговачкој и приморској-Црквеној општини 
Билећа, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.000,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за изградњу храма светог мученика 
Лонгина у селу Пољице,у Црквицама. 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за обнову вјерских објеката,а 
уплатиће се на жиро рачун Српске 
православне црквене општине 
билећке,број:5620088065922874 код  “НЛБ 
банке“ а.д.Бања Лука. 
 

 
 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1288/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,6.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Раду Чаваљуги из 
Чапљине, 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,уплатиће се на жиро рачун Рада 
Чаваљуге, број: 5620088153019756  код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-415/22     НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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28 

      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, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за пружање услуга превоза ученика 
средњих школа до краја 2022.године, на 
релацијама: Билећа- Брестице, Билећа- 
Требиње, Билећа- Подосоје, Билећа- 
Делеуша- Баљци. 
 

II 
 

Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 27.000,00 КМ. 

 
III 

 
Финансијска средства потребна за 

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

 
IV 

 
Врста поступка јавне набавке: 

Конкурентски захтјев за доставу понуда. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1318/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 

29 

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“, 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 
702,00 KM  у сврху учешћа Свјетлане 
Шаренац и Марине Милидраговић из Билеће 
на избору за „Мис РС за Мис Босне и 
Херцеговине за Мис свијета 2022.“ 
 

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: 11.02/012-119922    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
30 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Капетинић Александру и 



 26 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 8                14.11.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
Радославки у износу од 500,00 КМ 
(петстотина КМ) , захтјев број: 11.02/012-
1303/22 од  06.09.2022. године, ради  
закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, број 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Радославке 
Радмиловић, број: 5520032002064493 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1303/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,9.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
31 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                        
I 

 
       Одобрава се Љубица Савовић из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 200,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне  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 Љубице 

Савовић, број:5620088153736295 код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1311/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,9.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
32 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 
 

       Одобрава се Новици Додеровићу 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,уплатиће се на жиро рачун Новице 
Додеровића, број: 5620088167269347  код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1302/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,9.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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33 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 

I 
 
       Одобрава се Јадранки Анџић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
100,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне 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: 11.02/012-1304/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,9.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
34 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17),на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, 
број:11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Жељку Милидраговићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне и 
здравствене ситуације кћерке Марије 
Милидраговић. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Жељка 
Милидраговића, број:5521153190572360 код    
„Hipo-Alpe-Adria Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1335/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
35 

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 Споразума о суфинансирању 
пословног плана „ Проширење кооперантске 
мреже кроз подршку развоју малих 
мљекарских фарми на подручју херцеговине, 
Романије и Подриња“,број 11.027012-1325/22 
од 09.09.2022.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 
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координацију пољопривредних пројеката 
исплата новчаних средстава у износу од 
10.982,92 КМ  сврху суфинансирања набавке 
стеоних јуница с циљем подршке реализације  
пословног плана „ Проширење кооперантске 
мреже кроз подршку развоју малих 
мљекарских фарми на подручју херцеговине, 
Романије и Подриња“. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа,из средстава 
предвиђених за пољопривредне подстицаје. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 

Број: 11.02/012-1349/22                 Замјеник  
Билећа,14.09.2022. год.    Начелника општине 

                                        Никола Бајовић с.р. 
         По овлашћењу број: 11.02/012-1541/21  
                                           од 16.12.2021.год. 
__________________________________________ 

36 

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, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

         Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за услуге смјештаја учесника 
археолошког истраживања, које се изводи на 
подручју општине Билећа, у мјесту Милавићи, 
у периоду од 16.09.2022-02.10.2022.године. 
 
 
 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  3.600,00 КМ. 
 

III 
 

         Финансијска средства потребна за 
провођење поступка јавне набавке 
обезбијеђена су у буџету општине Билећа, из 
средстава предвиђених за расходе по основу 
смјештаја и хране на службеним путовањима.       
        

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум. 
 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1357/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
37 

На основу члана 240. став (4) Закона 
о раду („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 1/16,66/18 и 91/21), и члана 38. 
став 2 Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Служнени гласник 
Републике Српске“,бр. 20/17,85/18,69/21 и 
8/22), Синдикална организацијa “Органа 
управе” Билећа и начелник Општинске 
управе Билећа, закључили су:  

 
 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
БИЛЕЋА 

 
Члан 1. 

 
У Колективном уговору за запослене у 
Општинској управи Билећа („Службени 
гласник општине Билећа“,број 2/18 и 2/20) 
послије члана 5. додаје се нови члан 5а.,који 
гласи: 
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„Члан 5а. 

 
Плата запослених састоји се од основне 
плате и увећања плате прописаних 
Колективним уговором. 
Плата из става 1. овог члана представља 
бруто плату. 
У свим елементима који чине плату из става 
1. овог члана садржани су порез на доходак и 
доприноси. 
Плата из става 1. овог члана умањена за 
порез на доходак и доприносе је нето плата 
запосленог.“ 
 

Члан 2. 
 
Члан 6. Мијења се и гласи: 
 
„(1) Коефицијенти за обрачун плата 
запослених утврђују се у распонима и 
разврставају у платне групе у зависности од 
сложености послова, потребног стручног 
знања, самосталности у раду и степену 
одговорности. 
(2) Запослени се разврставају у платне групе 
са сљедећим платним коефицијентима:  
1) прва платна група – послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог 
радника.........................................................7,81  
2) друга платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од три године(КВ 
редник III степен).........................................8,63 
3) трећа платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од четири године(IV 
степен)...............................................8,78-10,71 
- за службенике седме категорије-стручни 
сарадник првог звања................................9,53, 
-за службенике седме категорије-стручни 
сарадник другог звања...............................9,38. 
-за службенике седме категорије-стручни 
сарадник трећегзвања................................9,23 
4) четврта платна група – послови на којима 
се захтијева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу стручности 
средњег образовања(ВКВ радник V Степен и 
ватрогасац спасилац).....................10,86-12,35 
5) пета платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче вишим 
образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ECTS бодова(VI 
степен).............................................12,50-13,99 

- за службенике шесте категорије-стручни 
сарадник првог звања..............................12,82, 
-за службенике шесте категорије-стручни 
сарадник другог звања.............................12,66, 
-за службенике шесте категорије-стручни 
сарадник трећег звања............................12,50. 
6) шеста платна група – послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 
ECTS бодова(VII степен)................14,14-21,43   
-Шеф инспекције......................................18,15 
-савјетник,интерни ревизор....................17,83 
-Шеф одсјека............................................16,86, 
-инспектор,комунални полицајац............16,86, 
-старјешина ватрогасне јединице...........13,30 
- за службенике пете категорије-стручни 
сарадник првог звања..............................14,92, 
-за службенике пете категорије-стручни 
сарадник другог звања............................14,60, 
-за службенике пете категорије-стручни 
сарадник трећег звања............................14,28. 
7) седма платна група – послови на 
руководећим радним мјестима на којима се 
захтјева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 
ECTS бодова или еквивалент................23,00. 
(3) Начелник општине ће Правилником о 
платама у складу са одредбама овог Уговора, 
утвдити коефицијенте за свако радно мјесто 
утврђено Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста,с тим да се за 
радна мјеста службеника у истој 
категорији,односно категорији и 
звању,односно пословима  исте сложености 
за радна мјеста намјештеника одређује исти 
коефицијент. 
(4) За обрачун плате запослених у кабинету 
Начелника општине који немају статус 
службеника или намјештеника примјењује се  
коефецијент седме платне групе уколико 
имају стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 
ECTS бодова или еквивалент. 
(5) Уколико запослени из става 4. овог члана 
немају стручност седме платне групе,за 
обрачун плате примјењује се коефицијент 
платне групе у зависности од захтјеваног 
степена стручне спреме.“ 
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Члан 3. 

 
У члану 10. тачка 7. мијења се и гласи: 

 
„ 7) трошкове топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања 
прековременог рада дужег од три часа 
дневно у висини од 0,75% просјечне бруто 
плате у Републици Српској за претходну 
годину, за сваки радни дан запосленог“. 
 

Члан 4. 
 
У члану 20. став 1. мијења се и гласи: 
„1) Запослени и његова породица имају право 
на  помоћ у случају:  
1) смрти запосленог - у висини три  последње 
просјечне нето плате  запослених  исплаћене 
у општинској управи у претходној години,  
2) смрти члана уже породице (брачни 
супружник, дјеца, усвојена дјеца, пасторчад, 
родитељи и сестре и браћа који живе у 
заједничком домаћинству) - у висини двије 
последње просјечне нето плате  запослених 
исплаћене у општинској управи у   претходној 
години,  
3) тешке инвалидности запосленог - у висини 
двије последње просјечне нето плате 
запослених  исплаћене у општинској управи  
у претходној години , 
4) дуготрајне болести или дуже 
неспособности за рад усљед повреде 
запосленог - у висини једне просјечне нето 
плате запослених исплаћене у општинској 
управи у претходној години, 
5) изградње надгробног споменика 
запосленом који је изгубио живот приликом 
обављања службене дужности у висини три 
последње просјечне бруто плате запослених 
исплаћене у општинској управи у претходној 
години, 
6) рођења дјетета – у висини једне просјечне  
нето плате запослених исплаћене у 
општинској управи у претходној години,  
7) новчану накнаду за посебне резултате 
рада у висини до једне просјечне бруто плате 
запосленог оставрене у предходном мјесецу 
прије додјељивања награде“. 
Став 4. мијења се и гласи: 
„(4) Запосленом се исплаћује јубиларна 
награда за остварени радни стаж у органу 
јединице локалне самоуправе, у трајању од:  

1) 20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне бруто плате запослених исплаћене 
у општинској управи у претходној години и  
2) 30 година радног стажа - у висини двије 
просјечне бруто плате запослених  
исплаћене у општинској управи у  претходној 
години“. 

Члан 5. 
 
У члану 23. став 2 и 3 мјењају се и гласе: 
 
„ (2) Висина отпремнине зависи од дужине 
рада код послодавца и износи:  
За рад од 2 до 10 година-35℅ просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
последња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада, 
За рад од  10 до 20 година-40℅ просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
последња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада, 
За рад од 20 до 30 година-45℅ просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
последња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада, 
За рад дужи од 30 година-50℅ просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 
последња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада. 
(3) Висина отпремнине из става 2. овог члана 
се не може утврдити у износу већем од шест 
просјечних мјесечних нето плата исплаћених 
запосленом у последња три мјесеца прије 
престанка радног односа.“ 
 

Члан 6. 
 
Члан 39.мијења се и гласи: 
„Потписници овог Колективног уговора 
сагласни су да се важење Колективног 
уговора продужи за период од двије године“. 

 
Члан 7. 

 
Овај Колективни уговор ступа на снагу 
01.09.2022.године, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Билећа“. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ                      

    Веселин Вујовић                            Никола Леро 
 
Број: 11.02/012-1352/22                         Број:19/22                
Датум, 15.9 2022.године                       Датум, 15.9 2022.године  
_______________________________________________________ 
 

38 

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“, 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, Манастиру Рођења 
пресвете Богородице Косијерево, исплата 
новчаних средстава у износу од 1000,00 КМ, 
у сврху финансијске помоћи за изградњу 
манастирског конака. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених у гранту за вјерске објекте, а 
уплатиће се на рачун игумана Арсенија 
Самарџића, број: 5620088175869076 код НЛБ 
банке а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1348/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,15.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
39 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 

11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се Дринки Илић 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,уплатиће се на 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: 11.02/012-1350/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.9.2022.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) 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 породици Попара из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 400,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за плаћање дијела трошкова сахране 
покојног Новака Попаре. 
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II 

 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Наташе 
Попаре, број:45318694000 код    „UniCredit 
Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1284/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,16.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
41 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Далии Антић 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,уплатиће се на жиро рачун Далие 
Антић, број: 5620088160853282  код    „ НЛБ 
банке “а.д. Бања Лука. 
 

 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1345/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,13.9.2022.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“, 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,штампарији „Print shop“ из 
Требиња, исплата новчаних средстава  у 
износу од 684,45 KM  у сврху набавке  
застава за потребе Општинске управе 
Билећа. 
 

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: 11.02/012-1383/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,20.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
43 

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 
настале од елементарних непогода, 
природних и других несрећа бр.11.03/339-
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429/22 одв 19.09.2022.године, Начелник 
општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                           

I 
 
       Одобрава се,Миловану Милошевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 1.000,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за финансирање дијела штете 
настале од елементарне непогоде. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Милована 
Милошевића ,број:5620088165133407   код  
“НЛБ Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1382/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,20.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
44 

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“, 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 по рачунима 01-46/22 и 238/22  у 
укупном износу од 152,50 KM  у сврху 
плаћања трошкова  смјештаја и хране за 
Вељка Петровића који је изводио обуку 
чланова бирачких одбора са подручја 
општине Билећа. 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за расходе поводом услуга 
смјештаја и хране. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1384/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,20.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
45 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Бољановић Гоиславу и Данки у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1359/22 од  16.09.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Гоислава 
Бољановића, број: 45343669000 код 
„UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 
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III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1359/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,21.9.2022.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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Денда Дејану и Веселинки у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1360/22 од  16.09.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 
4/11 и 8/21). 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Дејана Денде, 
број: 5620088117646087 код „НЛБ банке“ а.д. 
Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1360/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,22.9.2022.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 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Милисаву Бабићу 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 
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“. 
 
Број: 11.02/012-1381/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
48 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстава 
за закључење  брака 

 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Мирковић Милошу и Катарини у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1387/22 од  20.09.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 
4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Катарине 
Чолић, број: 5520031702478732 код „Hipo 
Alpe-Adria bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1387/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
49 

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, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу поступка јавне набавке 
 

I 
 

         Одобрава се провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег 
понуђача за пружање услуга за израду 
стручног мишљења и урбанистичко- 

техничких услова за пројекте: Улица Кнеза 
Лазара, Улица Херцеговачких устаника, 
Улица Јована Дучића, Улица др Кркелића 
(фекална канализација). 
 

II 
 

           Процијењена вриједност предмета 
набавке износи:  3.000,00 КМ. 
 

III 
 

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

IV 
 
          Врста поступка јавне набавке: 
Директни споразум. 
 

V 
 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1423/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.9.2022.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 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Јагоди Мирјанић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
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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 Јагоде 
Мирјанић, број:5517002512954187 код    
„UniCredit bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
 
Број: 11.02/012-1407/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
51 

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, 36/19 и 61/21) и члана 87. Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), Начелник 
општине Билећа  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о провођењу поступка јавне набавке 

 
I 
 

        Одобрава се провођење поступка јавне 
набавке за избор најповољније банке за 
обављање послова платног промета и 
осталих банкарских услуга за новчана 
средства буџета oпштине Билећа. 

 
II 
 

          Процијењена вриједност предмета 
набавке износи: 1.000,00 КМ. 
 

III 
 

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

средстава предвиђених за расходе за услуге 
платног промета банке.           

 
IV 

 
         Врста поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 
 

V 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1426/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,26.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 

 

52 
На основу члана 82. став (3) Закона  о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 87. 
Статута општине Билећа („Службени гласник 
општине Билећа ,“ број 6/17) и члана 1. 
Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Билећа, број:11.02/012-
349/18 од 12.03.2018.године и 11.02/012-
1352/22 од 15.9.2022. Начелник општине 
Билећа,   д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
    О ПЛАТАМА , ДРУГИМ ПРИМАЊИМА И 

ОСТАЛИМ ПРАВИМА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

БИЛЕЋА 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником, у складу са Законом 
о локалној самоуправи,  Посебним 
Колективним уговором за запослене у 
области локалне самоуправе Републике 
Српске и Колективним уговором за запослене 
у Општинској управи Билећа, утврђују се 
права на зараде и друга примања, као и 
остала права из радног односа запослених у 
Општинској управи Билећа. 
 
II  ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ 
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Члан 2. 

 
Основна плата за пуно радно вријеме 

утврђује се тако што се цијена рада, као 
израз вриједности за најједноставнији рад, 
помножи одговарајућим коефицијентом, који 
је утврђен посебним  колективним уговором 
за запослене у области локалне самоуправе 
и креће се у распону од 7,81 до 31,18. 

 
Саставни дио основне плате је увећање 

по основу укупног радног стажа запослених, 
које износи 0,3 % до 25 година радног стажа 
и 0,5% за преко 25  година радног стажа.  

 
Најнижа плата за запослене у 

Општинској управи Билећа је најнижа плата 
која се утврђује  

на основу Одлуке Владе Републике 
Српске о најнижој плати у РС. 

 
Члан 3. 

 
Плате и друга примања општинских 

функционера утврдиће се Одлуком 
Скупштине општине Билећа. 
 

Члан 4. 
 

Цијену рада као израз вриједности за 
најједноставнији рад и основ за обрачун 
плате, утврђује Влада Републике Српске и 
Синдикат управе Републике Српске. 

 
Већу цијену рада од цијене из става 1. 

овог члана може утврдити Начелник општине 
Билећа водећи рачуна о планираним 
средствима у Буџету општине. 

 
Члан 5. 

 
Запослени се разврставају у зависности 

од степена стручне спреме у седам платних 
група, у зависности од потребног стручног 
знања,сложености послова,самосталности у 
раду и степена одговорности, а у складу са 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, на начин 

исказан у следећим табелама: 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
КОЕФИЦИЈЕНТ 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ОСТАЛА 
ПРАВА 

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 1 22,00 ВСС - 240 ECTS  

2. ОДСЈЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

2.1. Шеф Одсјека за управне послове и 
Самостални стручни сарадник за израду 
рјешења из области радних опдноса 

1 16,86 ВСС - 240 ECTS  

2.2. Самостални стручни сарадник за 
грађанска стања   

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

2.3. Самостални стручни сарадник за 
менаџмент људских ресурса 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.4. Самостални стручни сарадник за  
успостављање, одржавање и заштиту 
података у информационом систему 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.5.Самостални стручни сарадник за 
породична права из области борачко –
инвалидске заштите 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
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2.6. Самостални стручни сарадник за права 
ЦЖР, ЖРТ и права на здрваствену заштиту 
свих корисника из области борачко 
инвалидске заштите 

1 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.7. Самостални стручни сарадник за 
нормативну дјелатност и управљање 
људским ресурсима 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

2.. Самостални стручни сарадник  за јавне 
набавке 

2 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.9. Самостални стручни сарадник за односе 
са јавношћу 

 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.10. Самостални стручни сарадник за 
послове радних тијела  скупштине општине 

 

1 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.11. Самостални стручни сарадник за 
сарадњу Скупштине општине са нижим 
буџетским корисницима и Јавним 
установама 

2 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.12. Самостални стручлни сарадник за 
пријемну канцеларију-писарницу 

1 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.13. Самостални стручлни сарадник за 
послове архиве 

2 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.15. Самостални стручни сарадник - 
администратор WEB странице општине  
Билећа 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.16. Виши стручни сарадник за припрему, 
обраду и чување документације за послове 
радних тијела скупштине 

           1 12,82 
 

ВШС или ВСС - 
180 ECTS 

првог звања 
 

2.17. Виши стручни сарадник за пријемну 
канцеларију                                       

1 12,66 
ВШС или ВCС - 

180 ECTS 
другог звања 

 

2.18. Стручни сарадник за припрему 
документације за потребу Скупштине 
општине 

          1 9,23 
ССС 

трећег звања 
 

2.19. Виши стручни сарадник –пословни 
секретар 

1 12,50 
ВШС или ВCС - 

180 ECTS 
трећег звања 

 

2.20. Стручни сарадник за обрачун по 
борачкој заштити  

1 9,53 
ССС 

првог звања 
 

2.21. Стручни сарадник за послове архиве  1 9,23 
ССС 

трећег звања 
 

2.22. Стручни сарадник за пријем поднесака 2 9,38 
ССС 

другог звања 
 

2.23. .Стручни сарадник за административно 
- техничке послове 

1 9,38 
ССС 

другог звања 
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2.24. Стручни сарадник - матичар  1 10,18 
ССС 

првог звања 
 

2.25. Стручни сарадник  мјесне канцеларије - 
матичар 

3 9,38 
ССС 

другог звања 
 

2.26. Стручни сарадник за послове 
евиденције о лицима која су регулисала 
војну обавезу  

1 9,38 
ССС 

другог звања 
 

2.27. Стручни сарадник за послове мјесних 
заједница 

1 9,23 
ССС 

трећег звања 
 

 
 

3. ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

3.1. Шеф Одсјека за заједничке послове и             
самостални стручни сарадник за права 
инвалида из области борачко – инвалидске 
заштите и послове економата  

1 16,86 
ВСС 

првог звања 
 

3.2. Виши стручни сарадник за послове                  
економата  

1             12,66 
ВШС или ВCС - 

180 ECTS 
другог звања 

 

3.3.Стручни сарадник за техничке послове 1 9,23 
ССС 

трећег звања 
 

3.4. Возач 2 10,86 ВКВ  

3.5. Радник на одржавању чистоће 3             7,81 ОШ  

3.6. Достављач 2 8,63 и 8,80 

ССС 
трећег и 
четвртог 
степена 

 

3.7. Физичко обезбјеђење у згради Општинске 
управе Билећа 

 8,95 ССС  

3.8. Портир  1 8,80 ССС  

3.9. Домар - Возач 1 9,53 ССС и КВ   

3.10. .Кафе куварица 3 8,63 
ССС 

трећи степен 
 

4. ОДЈЕСК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ 
ОД ПОЖАРА 

 

4.1. Шеф Одсјека за цивилну заштиту и 
заштиту од пожара 

1 16,86 ВСС - 240 ECTS  

4.2. Самостални стручни сарадник за цивилну 
заштиту 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

4.3. Самостални стручни сарадник за 
провођење мјера заштите и спасавања 

1 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

4.4. Стручни сарадник за опертаивно - 
техничке послове и праћење противпожарне 
заштите 

2 9,38 
ССС 

другог звања 
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4.5.Старјешина ватрогасно-спасилачке 
јединице 

1 13,50 
ВШС или ВСС - 

180 ECTS 
15% 

члан 8.т.2. 

4.6.Замјеник старјешине ватрогасно-
спасилачке јединице 

1 13,00 
ВШС или ВСС - 

180 ECTS 
15% 

члан 8.т.2. 

4.7. Шеф сервиса – Сервисер, Ватрогасац-
спасилац 

1 12,50 ВШС -180 ECTS 
15% 

члан 8.т.2. 

4.8. Ватрогасац-спасилац–вођа смјене  4 11,30  
15% 

члан 8.т.2 

4.9. Ватрогасац-спасилац -возач 9 11,10 КВ 
15% 

члан 8.т.2. 

4.10. Ватрогасац-спасилац 10 11,00 КВ 
15% 

члан 8.т.2. 

4.11. Ватрогасац-спасилац - Помоћни радник 1 8,63 КВ 
15% 

члан 8.т.2. 

4.12. Помоћни радник - Возач 1 8,63 КВ 
15% 

члан 8.т.2 

4.13.Секретар  1 9,38 ССС  

4.14. Стручни сарадник за административно -
техничке послове и логистику 

1 9,23 ССС  

4.15. Чистач - курир 1 8,63 ССС  

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
КОЕФИЦИЈЕНТ 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ОСТАЛА 
ПРАВА 

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 1 22,00 
ВСС -240 ECTS 

 
 

2.1. Шеф Одсјека за привреду 1 16,86 
ВСС - 240 ECTS 

 
 

2.2. Самостални стручни сарадник за развојне  
пројекте 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.3. Самостални стручни сарадник за 
планирање и развој 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.4. Самостални стручни сарадник за 
привреду, статистику и туризам 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

2.5. Самостални стручни сарадник за управно 
– правне послове у области приватног  
предузетништва 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

2.6. Самостални стручни сарадник - 
администратор и пројектант базе података и 
windows апликација 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
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2.7. Самостални стручни сарадник из области 
локалног развоја израде и имплементације 
пројеката 

2 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.8. Самостални стручни сарадник за послове 
у привреди 

1 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

2.9. Самостални стручни сарадник за рурални 
развој 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.10. Самостални стручни сарадник за 
инвестиције  

1            14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.11. Виши стручни сарадник за привреду и 
приватно предузетништво 

1 12,66 
ВШС или ВCС - 

180 ECTS 
другог звања 

 

3. ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

    

3.1.Шеф Одсјека за инспоекцијске послове и 
послове комуналне полиције 

1 16,86 ВСС - 240 ECTS  

3.2. Пољопривредна инспекција 
1 

16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.3. Здравствена инспекција 1 16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.3. Инспекција за храну  1 16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.4. Тржишна инспекција 2 16,56 
ВСС - 240 ECTS 

 
 

3.5. Урбанистичкјо-грађевинска инспекција 1            16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.6. Ветеринарска инспекција 1 16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.7. Инспекција друмског саобраћаја 1            16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.8.Водни инспектор 1            16,56 ВСС - 240 ECTS  

3.9. Комунална полиција 5            16,56 ВСС - 240 ECTS  

4. ОДСЈЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ     

4.1. Шеф одсјека за друштвене дјелатности и 
самостални стручни сарадник за основно 
образовање 

1           16,86 
ВСС - 240 ECTS 

 
 

4.2. Самостални стручни сарадник за 
здраствену и социјалну заштиту 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

4.3. Самостални стручни сарадник за средње 
образовање 

2 14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

4.4. Самостални стручни сарадник за 
културу,предшколско образовање и 
васпитање 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
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4.5. Самостални стручни сарадник за 
хуманитарне дјелатности, националне 
мањине, повратнике и рад са НВО сектором 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

4.6. Самостални стручни сарадник за 
друштвене дјелатности 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

4.7. Стручни сарадник за спорт и  физичку 
кзултуру 

1 9,38 
ССС  

другог звања 
 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ   ПОСЛОВЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
КОЕФИЦИЈЕНТ 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ОСТАЛА 
ПРАВА 

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 1 
22,00 

 
ВСС - 240 ECTS  

2. Шеф Одсјека за урбанизам и Самостални 
стручни сарадник за просторно уређење, и 
урбанизам  

1 16,86 
ВСС - 240 ECTS 

 
 

2.1. Самостални стручни сарадник за 
просторно планирање 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.2. Самостални стручни сарадник за 
управно-правне послове у области урбанизма 
и грађења 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

2.3. Самостални стручни сарадник за заштиту 
животне средине 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

2.4. Виши стручни сарадник за геодетске 
послове 

1 12,66 
ВШС или ВCС - 

180 ECTS 
другог звања 

 

2.5. Виши стручни сарадник за документацију 
за послове из области геодезије 

1 
12,50 

 

ВШС или ВCС - 
180 ECTS 

трећег звања 
 

2.6. Стручни сарадник за урбанизам и 
грађење 

1             9,53 
ССС 

првог звања 
 

 ОДСЈЕК ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ     

3. Шеф одсјека за стамбено комуналне 
послове 

1 16,86 ВСС - 240 ECTS  

3.1. Самостални стручни сарадник за 
комуналне послове ,саобраћај и путеве 

1 14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

3.2. Самостални стручлни сарадник за 
стамбено-комуналну област 

2           14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 
 

3.3. Самостални стручлни сарадник за јавну 
расвјету и саобраћајну сигнолизацију 

1            14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 
 

3.4. Самостални  стручни сарадник за 
грађевинско земљиште и пословне   просторе  

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

3.5. Стручни сарадник за обраду података из 
комуналне области 

1 9,23 
ССС 

трећег звања 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
КОЕФИЦИЈЕНТ 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ОСТАЛА 
ПРАВА 

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 1 22,00 ВСС - 240  

1.1. Самостални стручни сарадник за Буџет и 
планско – аналитичке послове – Шеф 
рачуноводства  

1 16,86 ВСС - 240  

1.2. Самостални стручни сарадник за 
рачуноводство и кординатор трезора 

1 16,22 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 
 

1.3. Самостални стручни сарадник за 
рачуноводство и трезорско пословање 
 

1 14,92 
ВСС - 240 ECTS 

првог звања 

 

1.4. Самостални стручни сарадник за обрачун 
плата и накнада 

1 
14,92 ВСС - 240 ECTS 

првог звања 

 

1.5. Самостални стручни сарадник за обрачун 
додатних примања и сарадња са пореском 
управом РС 

1           14,60 
ВСС - 240 ECTS 

другог звања 

 

1.6.Самостални стручни сарадник за 
књиговодство основних средстава, јавних 
добара, ситног алата и инвентара 

1 

 
14,28 ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 

 

1.7. Виши стручни сарадник за рачуноводство, 
контирање и послове благајне 

1 12,82 
ВШС или ВСС 

180 ЕСТS првог 
звања  

 

2. Шеф одсјека за буџет и финансије 
Самостални стручни сарадник за ниже 
буџетске кориснике 

1 

 
16,86 ВСС - 240 ECTS 

првог звања 

 

2.1. Самостални стручни сарадник за буџет  1 
14,92 ВСС - 240 ECTS 

првог звања 

 

2.2.Самостални стручни сарадник за пореско 
књиговодство  

1 
14,28 ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 

 

2.3. Самостални стручни сарадник за 
финансијско управљање и контролу 

1 
14,92 ВСС - 240 ECTS 

првог звања 

 

2.4.Самостални стручни сарадник за улазне 
фактуре 

1 
 

14,28 
ВСС - 240 ECTS 

трећег звања 

 

2.5.Виши стручни сарадник за излазне рачуне 1 12,82 
ВШС или ВСС 

180 ЕСТS првог 
звања  

 

 
 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 
КОЕФИЦИЈЕНТ 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ 

ОСТАЛА 
ПРАВА 

1. Секретар Скупштине општине 1 22,00 ВСС - 240  

3. Интерни ревизор             1 16,86 ВСС - 240 ECTS  

4. Стручни савјетник             2 17,83 ВСС - 240 ECTS  
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Члан 6. 
 

 Плата запослених који немају положен 
стручни или други одговарајући испит, који су 
по Закону дужни положити умањује се за 20 
%. 

 
Члан 7. 

 
(1) У случају замјене одсутног   радника , 

дужем од мјесец дана ,раднику се 
може увећати плата у износу од 20 % 

плате радника кога замјењује за 
период замјене. 

            
(2) Запослени који по налогу 

руководиоца раде дуже од пуног 
радног времена,за сваки час рада 
имају право на један час 
компезирајућег радног 
времена.Прековремени рад у току 
године не може бити дужи од 150 
часова.Вријеме из става 2. овог члана 
прерачунава се тромјесечно у 
слободне дане и часове,које су 
запослени дужни да искористе 
најкасније у року од 6 мјесеци. 

 
Члан 8. 

 
Основна плата запослених увећава се: 
 

1) по основу рада ноћу 35 %, 
2) по основу обављања послова 

радног мјеста са повећаним 
ризиком  15 % , 

3) за рад на дане републичког 
празника и друге дане у које 
се по закону не ради 50%. 
Различити основи увећања 
плате из овог члана 
међусобно се не искључују.  

 
             Рјешење о увећању плате по свим 
наведеним основама ,доноси Начелник 
општине мјесечно, на приједлог руководиоца 
организационих јединица. 

 
III НАЈНИЖА ПЛАТА 

 
 
 
 

Члан 9. 
 

У случају кад је износ основне плате 
запосленог обрачунате у складу са овим 
Правилником и  колективним уговором, мањи 
од најниже плате у Републици Српској, 
запосленом се исплаћује најнижа плата. 

 
IV ОСТАЛА ПРИМАЊА РАДНИКА 
 

Члан 10. 
 

Запосленима се на терет материјалних 
трошкова исплаћује: 
 

1. Дневнице за службена путовања у 
Републици Српској и Федерацији 
Босни и Херцеговине и у 
иностранство у висини коју одреди 
Влада Републике Српске својим 
актом,  

2. Накнада трошкова превоза код 
доласка на посао и повратка са 
посла, у висини пуне цијене мјесечне 
карте у јавном превозу,на начин 
прописан чланом 11. Колективног 
уговора. 

3. Накнада за повећане трошкове 
боравка за вријеме рада на терену у 
висини  10 % од утврђене цијене рада 
, 

4. Трошкове једног топлог оброка за 
вријеме једног радног дана, као и у 
случају обављања прековременог 
рада дужег од 3 часа дневно-у висини 
0,75 % просјечне бруто плате  у 
Републици Српској за претходну 
годину,за сваки радни дан 
запосленог. 

5. Регрес за коришћење годишњег 
одмора, најмање у висини најниже 
плате у Републици Српској исплаћене 
у претходној години.  

6. Отпремнину приликом одласка 
запосленог у пензију, у висини три 
просјечне нето плате запосленог 
обрачунате за последњи мјесец 
приликом одласка у пензију или 
највише три просјечне плате код 
послодавца,када је то повољније за 
запосленог. 

7. Накнада трошкова за коришћење 
властитог аутомобила код обављања 
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службеног посла по налогу 
послодавца у висини од 20 % цијене 
горива по једном литру за сваки 
пређени километар, 

8.   Накнада плате за првих 30 дана 
привремене спријечености за рад у 
висини од 85% од основа за обрачун 
накнаде плате за вријеме привремене 
спријечености за рад, у складу са 
прописима којима се регулише 
здравствено осигурање. 
 

V ОДМОРИ И ОДСУСТВА 
 
1. Дневни одмор 

Члан 11. 
 

Запослени који ради пуним радним 
временом има право на одмор у току радног 
времена у трајању од 30 минута.  
 
2. Седмични одмор 

Члан 12. 
 

Запослени има право на седмични 
одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно. 
 
3. Годишњи одмор 

Члан 13. 
 

Запослени који има најмање шест 
мјесеци непрекидног радног стажа има право 
на годишњи одмор у трајању од најмање 20 
радних дана. 

 
Годишњи одмор из става (1) овог 

члана увећава се за један дан за сваке 
четири навршене године радног стажа, с тим 
да укупан годишњи одмор не може износити 
више од 30 радних дана. 
            Лицу са инвалидитетом и родитељу 
усвојиоцу,стараоцу или хранитељу дјетета 
ометеног у психофизичком развоју у старости 
до 7 година живота годишњи одмор увећава 
се за 2 радна дана. 

 
Члан 14. 

 
Запослени који није навршио шест 

мјесеци непрекидног радног стажа има право 

на годишњи одмор у трајању од једног радног 
дана за сваки мјесец рада. 
 

Члан 15. 
 

Годишњи одмор, по правилу, користи 
се непрекидно. 

 
Годишњи   одмор   може   се   изузетно 

користити   у  дијеловима,   у  складу  са 
потребама Општинске упрве Билећа, с тим 
што први дио годишњег одмора мора 
износити непрекидно најмање десет радних  
дана,а други дио мора се искористити  
најкасније до 30. јуна наредне календарске 
године. 

 
Код распоређивања годишњег одмора 

узеће се у обзир жеља и потреба запосленог. 
 

Члан 16. 
 

Код остваривања права на годишњи 
одмор и других права чије остваривање 
зависи од непрекидног рада, сва 
одсуствовања са рада за која је запослени 
остварио накнаду плате, неће се сматрати 
прекидом у раду. 
 
4. Плаћено одсуство 

 
Члан 17. 

 
Запослени има право на плаћено 

одсуство у току једне календарске године у 
следећим случајевима: 

 
а) склапања брака – 5 радних дана, 
б) смрти члана уже породице – 5 

радних дана, 
в) смрти члана шире породице – 2 

радна дана, 
г) теже болести члана уже породице  

– 3 радна дана, 
д) пресељења у други стан – 2 радна 

дана, 
ђ) рођења дјетета – 3 радна дана, 
е) ради задовољавања вјерских и 

традиционалних потреба – 2 радна дана, 
ж) полагања стручног испита – 1 

радни дан, 
з) елементарне непогоде којим је 

угрожена егзистенција запосленог и његове 
породице-3 радна дана и 
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и) добровољно давање крви-2 радна 

дана приликом сваког давања. 
 

Плаћено одсуство из става (1) овог 
члана не може бити дуже од 5 радних дана у 
току календарске године. 

 
Начелник општине може на захтјев 

запосленог, у оправданим случајевима,   
одобрити   плаћено   одсуство   и   дуже   од   
5   дана у   току календарске године,али не 
дуже од 15 дана. 
 
          Уз захтјев за коришћење плаћеног 
одсуства по свим основама, потребно је 
приложити одговарајући доказ о постојању 
случаја за који се тражи плаћено одсуство. 
           
           Чланом уже породице сматрју се : 
брачни и ванбрачни супружници, њихова 
дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена), 
пасторчад, дјеца узета под старатељство и 
друга дјеца без родитеља узета на 
издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, 
усвојилац, а чланови шире породице су: дјед 
и баба по мајци и оцу, брат и сестра и 
чланови уже породице брачног друга. 
 
5. Неплаћено одсуство 

 
Члан 18. 

 
Запослени има право на неплаћено 

одсуство ради: 
 

а) стручног или научног усавршавања 
у земљи и иностранству, 

б) његе тешко обољелог члана уже 
породице и 

в) у другим оправданим случајевима 
на захтјев запосленог. 

 
Неплаћено  одсуство  може  износити  

до  три  мјесеца, осим у случајевима стручног 
и научног усавршавања у иностранству, које 
може трајати до једне године. 

 
Трошкове  пензијског и  инвалидског 

осигурања сноси  корисник неплаћеног 
одсуства.  

За вријеме неплаћеног одсуства права 
и обавезе запосленог по основу рада мирују. 
 
VI ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОМ 

Члан 19. 
 

Запосленом и његовој породици може 
се одобрити  помоћ у случају: 

 
1.  смрти запосленог  - у висни три 
последње просјечне нето  плате 
заспослених исплаћене у Општинској 
управи у претходној години, 
2.  смрти   члана уже породице - у 
висни  двије последње просјечне 
нето плате заспослених исплаћене у 
Општинској управи у претходној 
години, 
3.  тешке инвалидности запосленог 
(која је категорисана од надлежног 
органа)- у висини двије последње 
просјечне нето плате заспослених 
исплаћене у Општинској управи у 
претходној години, 
 
4. дуготрајне  болести   или  дуже 
неспособности за рад услед повреде  
запосленог (утврђене од стране 
љекарске комисије) – у висини једне 
просјечне нето плате запослених 
исплаћене у Општинској управи у 
претходној години, 
5. изградње надгробног споменика 
запосленог који је изгубио живот 
приликом обављања службене 
дужности-у висини три последње 
просјечне бруто плате запослених 
исплаћење у општинској управи у 
претходној години, 
6. рођење дјетета-у висини једне 
просјечне нето плате запослених 
исплаћење у општинској управи у 
претходној години, 
7. новчану накнаду за посебне 
резултате у раду-у висини до једне 
просјечне бруто плате запосленог 
остварене у претходном 
мјесецу,прије додјељивања награде. 

 
Уколико више чланова пордице испуњава 
услове за остваривање права из става 1. 
тачка 2. и 6. овог члана право на помоћ 
остварује само један запослени. 
 
Новчана накнада за посебне резултате рада 
може се исплатити истом запосленом само 
једном годишње за један мјесец,а Одлука ће 
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бити објављена на огласној табли Општинске 
управе. 

 
Запосленом се може исплатити 

јубиларна награда за остварени радни стаж у 
Општинској управи:  

 
а) двадесет година радног стажа – у 

висини једне просјечне бруто плате 
запослених исплаћене у Општинској управи у 
претходној години, 

б) тридесет година радног стажа – у 
висини двије просјечне бруто плате 
запослених исплаћене у Општинској управи у 
претходној години. 

  
                   Члан 20. 
 
Уколико из било којих разлога 

Општинска управа Билећа не исплати 
запосленог из овог Правилника,послодавац је 
обавезан да потраживања води у својим 
пословним књигама као обавезу и исплати 
запосленог у наредној буџетској години по 
обезбјеђењу средстава. 
       
VII   ПРАВА ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА 
РАДНОГ ОДНОСА 
 
1. Отказни рок 

 
Члан 21. 

 
У случају престанка радног односа 

запослени има право на отказни рок који 
зависи од дужине радног стажа запосленог и 
утврђује се за: 

 
а) радни стаж од   2 до 10 година........ 

30 дана 
б) радни стаж од 10 до 20 

година...........45 дана 
в) радни стаж од 20 до 30 година.......... 

75 дана 
г)  радни стаж преко 30 година.............. 

90 дана 
 
2. Отпремнина 
 

Члан 22. 
 

Ако је запосленом престао радни однос 
услед промјене у организацији рада и 
пословања Општинске управе,односно због 

смањења или укидања послова запослени 
има право на отпремнину на терет 
послодавца. 
 

Висина отпремнине зависи од дужине 
рада запосленог код послодавца и износи: 

 
а) за рад од 2 до 10 година – 35 % 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 
исплаћене у последња  три  мјесеца  прије  
престанка радног односа  за сваку навршену 
годину рада; 

б) за рад од 10 до 20 година – 40 %  
просјечне мјесечне нето плате запосленог 
исплаћене у последња  три  мјесеца  прије  
престанка радног односа  за сваку навршену 
годину рада; 

в) за рад од 20 до 30 година – 45 %  
просјечне мјесечне нето плате запосленог 
исплаћене у последња  три  мјесеца  прије  
престанка радног односа  за сваку навршену 
годину рада; 

г) за рад преко 30 година – 50 % 
просјечне мјесечне нето плате запосленог 
исплаћене у последња  три  мјесеца  прије  
престанка радног односа  за сваку навршену 
годину рада. 

 
Отпремнина из става 2. овог члана не 

може бити већа од 6 просјечних мјесечних 
плата исплаћених запосленом у последња 
три мјесеца прије престанка радног односа. 

 
Приликом утврђивања  програма 

вишка запослених,послодавац је дужан да са 
синдикатом разради критеријуме за 
утврђивање вишка запослених у складу са 
законом. 
 
VIII УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

 
Члан 23. 

 
Послодавац је дужан да синдикату 

омогући дјеловање у складу са његовом 
улогом и задацима, статутом, програмом и 
међународним конвенцијама о раду и то: 

 
а) да покреће иницијативе, подноси 

захтјеве и приједлоге и да заузима ставове 
од значаја за материјални, економски и 
социјални положај радника, 

б) да се мишљење и приједлози 
синдиката размотре прије доношење одлуке 
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од значаја за материјални, економски и 
социјални положај радника и да се у односу 
на њих опредијели. 

 
Члан 24. 

 
Послодавац обезбјеђује синдикату 

услове за његово дјеловање: 
 

а) кориштење одговарајуће 
просторије и потребне административно – 
техничке услуге; 

б) накнаду плате у висини од 12,5 % 
предсједнику синдиката код послодавца. 

 
Члан 25. 

 
Синдикалног представника, због његове 

синдикалне активности, ако дјелује у складу 
са важећим законима, колективним 
уговорима и општим актима, није могуће без 
сагласности надлежног органа синдиката, 
распоредити на друго радно мјесто, нити 
упутити на рад код другог послодавца. Због 
синдикалног дјеловања послодавац не може 
синдикалном  представнику,  без сагласности 
надлежног органа синдиката којем  припада, 
смањити плату, нити због синдикалног 
дјеловања покренути против њега 
дисциплински поступак, нити га на други 
начин довести у неугодан или подређен 
положај. 

 
Право из претходног става овог члана 

траје за вријеме обављања функције и 
годину дана након истека функције. 

 
Синдикални представници у смислу 

овог члана су и функционери синдиката на   
вишим нивоима који своју функцију обављају 
волонтерски, а запослени су код послодавца. 
 

Члан 26. 
 

Представницима синдиката мора се 
омогућити одсуствовање са посла ради 
присуствовања синдикалним састанцима, 
конференцијама, сједницама и  конгресима и 
ради оспособљавања на курсевима и 
семинарима. 

 
Представницима синдиката обезбјеђује 

се приступ свим радним мјестима код 

послодавца када је то потребно за обављање 
њихове функције. 

 
У случају потребе убирања средстава 

солидарности, представници радника које   
синдикат за то овласти, имају право да ове 
активности обављају у одговарајућим 
просторијама  послодавца. 

 
Представницима синдиката дозвољено 

је да истичу обавјештења синдиката у 
просторијама послодавца на мјестима која су 
приступачна радницима. 

 
Представницима синдиката дозвољава 

се да користе најмање два сата мјесечно у 
току радног времена за састанке у 
организацији или установи и два сата 
мјесечно за остале синдикалне активности. 

 
Послодавац је дужан да 

представницима синдиката дозволи да 
запосленим достављају информације, 
билтене, публикације, летке и друга 
документа синдиката. 

 
Послодавац је дужан обезбиједити 

слободан приступ вањским синдикалним 
представницима у организацији синдиката 
организовану код њега, с тим да те 
активности и посјете буду раније најављене 
послодавцу. Активности синдиката врше се 
тако да те активности и посјете буду раније 
најављене послодавцу. Активности 
синдиката врше се тако да не иду на штету 
редовног функционисања послодавца и 
радне дисциплине. 
 

Члан 27. 
 

Послодавац је дужан обезбиједити 
обрачун и уплату синдикалне чланарине 
обустављањем износа чланарине из плата 
запослених – чланова синдиката приликом 
сваке исплате плата, а према одлуци 
надлежног органа Савеза синдиката 
Републике Српске, уз писмену сагласност, 
односно синдикалну приступницу запослених. 
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IX ШТРАЈК 
 

Члан 28. 
 

Запослени у овој дјелатности имају 
право на штрајк у складу са Законом о 
штрајку, посебним законима у овој области. 

 
Синдикат у штрајку поступа у складу са 

правилима Синдиката у штрајку које је донио 
надлежни орган Савеза синдиката Републике 
Српске. 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 29. 

 
 Одлуке функционера и других органа 

супротне одредбама овог Правилника  не 
могу се примјењивати. 

 
Члан 30. 

 
Начелник општине ће у року од 30 дана 

од дана доношења овог Правилника донијети 
рјешења о платама запослених у Општинској 
управи. 

 
Члан 31. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника о 

платама и другим примањима и осталим 
правима из радног односа у Општинској 
управи Билећа,  престаје да важи Правилник 
о платама и другим примањима и осталим 
правима из радног односа запослених у 
јединици локалне самоуправе Општине 
Билећа („Службени гласник општине 
Билећа“, бр. 5/18, 2/19, 3/19, 2/20, 4/20, 5/20 и 
7/21). 

 
Члан 32. 

 
Правилник ступа на снагу 1.10.2022. а 

биће објављен  у ,,Службеном гласнику 
општине Билећа“.  
 
Број: 11.02/012-1431/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.9.2022.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“, бр. 4/11 и 8/21),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 

I 
 

          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Вујовић Марку и Милојки у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1439/22 од  28.09.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 

 
II 

  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Марка Вујовића, 
број: 1613000110061493 код „Raiffesien bank“ 
а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1439/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,28.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
54 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 
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I 

 
       Одобрава се,“Братић Комерц“ д.о.о. 
Билећа, исплата новчаних средстава  у  
износу од 120,51 KM  у сврху плаћања 
трошкова конзумације хране и пића за 
раднике „Конструктор инжињеринга“ који 
изводе радове на градским тротоарима. 

 
II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1444/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
55 

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“, 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 212,00 KM  у сврху 
плаћања трошкова ноћења за госте из 
Сечња. 

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

III 
 

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

 
Број: 11.02/012-1445/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
56 

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“, 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 ЈУ Завод за медицину рада 
и спорта Републике Српске, исплата 
новчаних средстава у износу од 339,00 КМ  у 
сврху плаћања трошкова медицинског 
прегледа радника Одсјека за цивилну 
заштиту. 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1443/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.9.2022.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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Вујовић Данијелу и Татјани у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1437/22 од  28.09.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 
4/11 и 8/21). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Татјане 
Милидраговић, број: 5620088146269720 код 
„НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1437/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,30.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
58 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва                                                           

 
I 

 
       Одобрава се Ратомиру Мијановићу из 
Требиња, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за издавање триологије „Приче из 
ратомира-лађа за спас“. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 

Ратомира Мијановића, број: 
5674415000171477 код    „Атос банке“. 
 

III 
 

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

Број: 11.02/012-1435/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,29.9.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
59 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Чокорило Николи и Софији у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1476/22 од  30.09.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 
4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Николе 
Чокорила, број: 19256332 код „Addiko bank“ 
а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1476/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Лозо Зорану и Дајани у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1482/22 од  03.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Дајане Ждрале, 
број: 5520002049970224 код „Addiko bank“ 
а.д. Бања Лука. 

 
III 

 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1482/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
61 

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 Одлуку о 
критеријима за ослобађање од плаћања 
услуга  у Јавној установи за предшколско 
васпитање и образовање „Будућност“ 
Билећа, број:331/22 од 30.09.2022. године.  
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1485/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
62 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 
I 
 

         Одобрава се, исплата новчаних 
средстава Општинској изборној комисији у 
сврху обуке предсједника и чланова бирачких 
одбора , и то:  
 

1. Милојки Милошевић  –  500,00 КМ, 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за провођење општих избора 
2022.године. 

III 
 

       Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1533/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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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), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 
I 
 

         Одобрава се, исплата новчаних 
средстава Општинској изборној комисији у 
сврху обуке предсједника и чланова бирачких 
одбора , и то:  
 

2. Јелена Капор, предсједник ОИК –  
700,00 КМ, 

3. Радмила Копривица, члан ОИК –   
700,00 КМ, 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за провођење општих избора 
2022.године. 

III 
 

       Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1534/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,5.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
64 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Стојановић Браниславу и Милици 
у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , 
захтјев број: 11.02/012-1531/22 од  
05.10.2022. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине 
Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Бранислава 
Стојановића, број: 5520031754405548 код 
„Addiko bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1531/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.10.2022.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 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Љиљи Вујовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне  ситуације. 
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II 
 

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Љиље 
Вујовић, број: 5620088156288365  код    „ НЛБ 
банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1532/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.10.2022.год.         Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
66 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за закључење  брака 
 
I 

 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Табаковић Лазару и Александри-
Ањи у износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , 
захтјев број: 11.02/012-1547/22 од  
07.10.2022. године, ради  закључења брака, у 
складу са Одлуком Скупштине општине 
Билећа („Службени гласник  општине 
Билећа“, бр. 4/11 и 8/21). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Александре-
Ање Милошевић, број: 5620998108965269 
код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука. 

 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1547/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
67 

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“, 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,СК. „Херцеговац“ из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
1.000,00 КМ   у сврху организовања 
међународног турнира у стрељаштву под 
називом „БИЛЕЋА ЛОНГ РАНГЕ 2022“. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за финансирање спорта. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1300/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
68 

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“, 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, матурантима СШЦ „Голуб 
Куреш“ Билећа, исплата новчаних средстава 
у износу од 600,00 КМ, у сврху финансијске 
помоћи за одлазак на екскурзију. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане помоћи, 
а уплатиће се на рачун Драгана Антуновића, 
број: 5517002537246673 код „UniCredit Bank“  
а.д. Бања Лука. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1434/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,11.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
69 

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),а у вези са чланом 114. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и 
Одлуком о именовању мртвозорника,број: 
11.02/012-1100-01/16 од 13.10.2016.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва                                                         

 
I 
 

       Одобрава се,Поповић др. Младену, 
исплата новчаних средстава  у износу од 
80,00 KM ( 80 КМ по једном случају x 1 ), у 
сврху накнаде трошкова за утврђивање 
времена и узрока смрти за лица умрла ван 
здравствене установе. 
 

II 
 

       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из расхода 
предвиђених за остале стручне услуге и 
уплатиће се на жиро рачун Младена 
Поповића, број: 5621008007450937 код „НЛБ 
банке“. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1545/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,11.10.2022.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) 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 

 
       Одобравају се новчана средства за 
покривање трошкова превоза Жељку 
Милидраговићу у износу од 500 КМ  мјесечно 
у сврху превоза дјетета Николе 
Милидраговића у СШЦ „Голуб Куреш“  
Билећа у школској 2022/2023 години,( укупно 
9 мјесеци) на релацији Врањска-Билећа-
Врањска. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за превоз ђака,и уплатиће се на 
жиро рачун Жељка Милидраговића, 
број:5521153190572360 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: 11.02/012-1354/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,11.10.2022.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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Милинић Николи и Марији у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1563/22 од  11.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Марије Вуковић, 
број: 5520031696854478 код „Addiko bank“ 
а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1563/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,12.10.2022.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 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се Миленку Милошевићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне  ситуације 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Миленка 
Милошевића, број: 5620088058301487    код    
„ НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1589/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
73 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
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 Невенки Вујовић из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи због 
тешке материјалне и здравствене  ситуације 
Анастасије Вујовић. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун Невенке 
Вујовић, број:5620088124051385 код    „НЛБ 
банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1558/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,12.10.2022.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 члана 1. став (1) тачка 1) Одлуке о 
додјели новчаних средстава („Службени 
гласник општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Леро Синиши и Ивани у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1636/22 од  18.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 

Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Синише Лера, 
број: 5620088161783997 код „НЛБ банке“ а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1636/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
75 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

 
I 
 

         Одобрава се, исплата новчаних 
средстава лицима ангажованим за потребе 
провођења општих избора 2022.године на 
пословима рачуноводствене евиденције и 
исплате чланова бирачких одбора , и то:  
 

1. Вера Мирковић –  300,00 КМ, жиро 
рачун бр. 5620088171662671 НЛБ 
банка, 

2. Јелена Вуковић –  300,00 КМ, жиро 
рачун бр. 19690385 Адико банка. 

 
II 

 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за провођење општих избора 
2022.године. 
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III 
 

       Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1644/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
76 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се Милану Сворцану 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 Милана 
Сворцана, број:5520031620409924 код    
„Hipo-Alpe-Adria Bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1640/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 

77 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                       
I 

 
       Одобрава се Миодрагу Грубачићу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи због тешке материјалне  ситуације. 
 

II 
 
      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Миодрага 
Грубачића, број: 5620088141218639  код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1641/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,19.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
78 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
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 Даници Ћуктераш 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,уплатиће се на жиро рачун Далие 
Антић, број: 56200881600853282 код    „ НЛБ 
банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

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

 
Број: 11.02/012-1659/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,24.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 

79 На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

 
       Одобрава се Косту Капору 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 Коста 
Капора, број:45283051000 код    „UniCredit 
Bank“а.д. Бања Лука 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1654/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,24.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
80 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

       за закључење    
 

I 
 
          Одобрава се исплата новчаних 
средстава Денда Крсту и Марији у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1652/22 од  20.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Марије 
Дангубић, број: 5620088120360438 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: 11.02/012-1652/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,24.10.2022.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), 
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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Хрњаз Луки и Јовани у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1649/22 од  19.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Луке Хрњаза, 
број: 45409898001 код „UniCredit bank“ а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1649/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,24.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 

82 

На основу члана 17. став (1) и члана  
18. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 
82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) 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 
демонтажу четири стазе куглане у дворани  
Борик, које су од стране ЈУ Спортски центар 
„Борик“ Бања Лука дониране општини 
Билећа. 

II 
 
          Процијењена вриједност предмета 
набавке износи :  5.900,00 КМ. 
 

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

IV 
 
         Врсте поступка јавне набавке: Директни 
споразум. 
 

V 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у  „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1691/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,25.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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83 

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“, 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,Чеду Ђерићу из Билеће, 
исплата новчаних средстава у износу од 
300,00 КМ  у сврху финансијске помоћи за 
штету до које је дошло нестанком 13 оваца. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Чеда 
Ђерића,број:5621008007259168  код  “НЛБ 
Развојне банке“ а.д.Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1703/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
84 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

 

I 
 
       Одобрава се Славиши Шаренцу из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 300,00 КМ  у сврху финансијске 
помоћи за лијечење дјетета  Ање Шаренац. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,и уплатиће се на жиро рачун 
Славише Шаренца, број:5521153361437181 
код „Hipo Alpe Adria bank“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1705/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
85 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                          
I 

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

      Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из средстава 
предвиђених за једнократне новчане 
помоћи,уплатиће се на жиро рачун Тијане 
Јокановић, број: 5620088174101251    код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1700/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,27.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
86 

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 Билећа, исплата новчаних 
средстава у износу од 2.400,00 КМ  у сврху 
финансијске помоћи за организацију 
добровољног давања крви на територији 
општине Билећа. 
 

II 
 

     Средства за ове намјене  обезбијеђена су 
у буџету општине Билећа, из гранта 
предвиђеног за добровољне даваоце крви. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1727/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 

87 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Вељку и Слађани у износу 
од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1712/22 од  28.10.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Вељка Илића, 
број: 45493896000 код „UniCredit bank“ а.д. 
Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1712/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,31.10.2022.год.      Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
88 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
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11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу исплате новчаних средстaва 
                                                          

I 
 
       Одобрава се Љубу Дангубићу 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 Љуба 
Дангубића, број:555900006587947 код    
„Нове банке“. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1728/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
89 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21), 
члана 8. Правилника о додјели новчаних 
помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број: 
11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

 
I 

 
       Одобрава се Љубици Томановић 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,уплатиће се на жиро рачун Љубице 
Томановић, број: 5620088095538041  код    „ 
НЛБ банке “а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1709/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
90 

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 “, бр. 4 /11 и 8/21), 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстава 

за рођење четвртог и сваког сљедећег 
дјетета 

 

I 
 

Одобрава се исплата новчаних средстава 
Радмили Ковачевић у износу од 700,00 КМ  
захтјев бр:11.02/012-1747/22 од 31.10.2022. 
године, на име  рођења четвртог дјетета 
Андрее Тркље рођене 19.10.2022. године у 
Фочи, у складу са Одлуком Скупштине 
општине Билећа („Службени гласник  
општине Билећа“, бр. 4/11 и 8/21 ). 

 
II 
 

Средства за ове намјене  биће обезбијеђена 
у Буџету општине Билећа, а уплатиће се на 
жиро рачун  Радмиле Ковачевић, број рачуна: 
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5620088176325655 код „ НЛБ банке“ а.д.  
Бања Лука.     
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1747/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
91 

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“, 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 „Свети Вукашин“, 
исплата новчаних средстава  у износу од 
1000,00 KM  у сврху финансијске помоћи за 
фрескописање манастирске цркве „Светог 
Апостола Луке“ у Жупи Никшићкој. 
 

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 „Свети Вукашин“,број: 
5517002204081161 код „Uni Credit bank” са 
назнаком на Извршни одбор Билећа. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1706/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 
 

92 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ 
СТАЛНЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА –  
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР  
 

I 
 

Именује се Комисија за попис и 
процјену вриједности сталне имовине 
општине Билећа – грађевинских објеката и 
пословних простора, у саставу: 

 
1. Милан Леро, предсједник 

Комисије, 
3. Верица Греда, члан Комисије, 
3.   Јадранка Брчић, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине – 
грађевинских објеката и пословних простора, 
у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1769/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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93 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ИНВЕНТАРА  

ОПШТИНЕ БИЛЕЋА-ВАТРОГАСНОГ ДОМА 
И ГРАДСКЕ КАПЕЛЕ 

 
I 

 
Именује се Комисија за попис и 

процјену вриједности основних средстава и 
инвентара општине Билећа-„Ватрогасни дом“ 
Билећа и „Градска капела“ Билећа, у саставу: 

 
1. Славко Ковачевић, предсједник 

Комисије, 
2. Милан Шуловић,  члан 

Комисије, 
3. Милена Глушац, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава и 
инвентара општине Билећа-Ватрогасног 
дома и Градске капеле, у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16). 

 
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1768/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 

94 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ИНВЕНТАРА 

ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  
 

I 
 

Именује се Комисија за попис и 
процјену вриједности основних средстава и 
инвентара општине Билећа, Министарства 
управе и локалне самоуправе и 
Министарства финансија, у саставу: 

 
1. Никола Медан, предсједник Комисије, 
2. Јелена Самарџић,  члан Комисије, 
3. Здравко Дамјанац, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности основних средстава и 
инвентара општине Билећа, Министарства 
управе и локалне самоуправе и 
Министарства финансија, у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16). 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1767/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 



 66 
                ,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БИЛЕЋА"            Број 8                14.11.2022                                                        
____________________________________________________________________________________                                        

 

 
95 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБАВЕЗА ИЗ 

ПОСЛОВАЊА,ОБАВЕЗЕ ЗА РАСХОДЕ 
ФИНАНСИРАЊА И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ТРОШКОВЕ,ОБАВЕЗЕ ЗА 
СУБВЕНЦИЈЕ,ГРАНТОВЕ И ДОЗНАКЕ НА 

ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,ОСТАЛЕ 
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  
 

I 
 

Именује се Комисија за попис обавеза и 
ванбиласне активе и пасиве општине Билећа, 
у саставу: 

 
1. Манојло Милошевић, предсједник 

Комисије, 
2. Јелена Гачић, члан Комисије, 
3. Мира Шаренац, члан Комисије, 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис 

обавеза из пословања,обавезе за расходе 
финансирања и друге финансијске 
трошкове,обавеза за субвенције,грантове и 
дознаке на име социјалне заштите,остале 
краткорочне обавеза и краткорочне обавезе и 
разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти , у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16). 

 
 
 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1766/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
96 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ E 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ПОТРАЖИВАЊА, ЗАЛИХА И 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ 

БИЛЕЋА 
  
I 

 
Именује се Комисија за попис 

потраживања, залиха и новчаних средстава 
општине Билећа, у саставу: 

 
1. Слађана Јањић, предсједник 

Комисије, 
2. Миливоје Радовановић, члан 

Комисије, 
3. Данило Уљаревић, члан Комисије, 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис 

потраживања, залиха и новчаних средстава 
општине Билећа, у складу са Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
45/16). 
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III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1765/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
97 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ 
СТАЛНЕ ИМОВИНЕ OПШТИНЕ БИЛЕЋА – 

ЗЕМЉИШТЕ   
 

I 
 

Именује се Комисија за попис и 
процјену вриједности сталне имовине 
општине Билећа – земљиште, у саставу: 

 
1. Зорица Вујовић, предсједник 

Комисије, 
2. Горица Ковачевић, члан Комисије, 
3. Велемир Јефтовић, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине 
општине Билећа – земљиште, изврши у 
складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 

 
Број: 11.02/012-1763/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
98 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ 
СТАЛНЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА – 

ПУТЕВИ 
 

I 
 

Именује се Комисија за попис и 
процјену вриједности сталне имовине 
општине Билећа – путева, у саставу: 

 
1. Младенка Чорлија, предсједник 

Комисије, 
2. Милован Бјелетић ,члан Комисије, 
3. Косана Зеленовић, члан Комисије, 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине – 
путева, у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

донешења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1764/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,1.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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99 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                   
 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНЕ 

ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ  
ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  

 
I 

 
Именује се Централна пописна 

комисија општине Билећа, у саставу: 
 

1. Наташа Митрић, предсједник 
Комисије, 

2. Милан Леро, члан Комисије, 
3. Александар Табаковић, члан 

Комисије, 
4. Младенка Чорлија, члан Комисије, 
5. Слађана Јањић, члан Комисије, 
6. Зорица Вујовић, члан Комисије, 
7. Славко Ковачевић,члан Комисије, 
8. Манојло Милошевић,члан Комисије 
9. Никола Медан,члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Централне пописне комисије 

општине Билећа је да координира рад и 
помаже при раду комисија за попис и 
процјену земљишта, путева, грађевинских 
објеката и пословних простора, обавеза и 
потраживања, основних средстава и 
инвентара општине Билећа, као и комисије за 
попис основних средстава Републичке 
управе цивилне заштите Републике Српске 
датих на кориштење општини Билећа, у 
складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). 
 

 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику Општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1770/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
100 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 61/21 ) и  
Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16),  Начелник  општине 
Билећа, д о н о с и 
                                                

Р Ј Е Ш Е Њ E 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА И 
РАЗГРАНИЧЕЊА,КРАТКОРОЧНИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ  ОБАВЕЗА,ОБАВЕЗА ЗА 
ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И  
ВАНБИЛАСНЕ АКТИВЕ И ПАСИВЕ 

ОПШТИНЕ БИЛЕЋА  
 

I 
 

Именује се Комисија за попис обавеза и 
ванбиласне активе и пасиве општине Билећа, 
у саставу: 

 
1. Александар Денда, предсједник 

Комисије, 
2. Радомирка Малешевић, члан 

Комисије, 
3. Мирјана Милићевић, члан Комисије. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изврши попис 

дугорочних обавеза и разграничења, 
краткорочних финансијских обавеза,обавеза 
за лична примања запослених и ванбиласне 
активе и пасиве општине Билећа, у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике 
Српске“, број 45/16). 
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III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1762/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,3.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
101 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Денда Милану и Ани у износу од 
500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев број: 
11.02/012-1795/22 од  04.11.2022. године, 
ради  закључења брака, у складу са Одлуком 
Скупштине општине Билећа („Службени 
гласник  општине Билећа“, бр.4/11 и 8/21). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Ане Дрињак, 
број: 5620088174480715 код „НЛБ банке“ а.д. 
Бања Лука. 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1795/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
 
 
 

102 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Бјелетић Бранку и Драгани у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1796/22 од  04.11.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 и 8/21 ). 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Драгане 
Кундачине, број: 45423006001 код „UniCredit 
bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1796/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,7.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
103 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 
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I 

 
       Одобрава се,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 171,50 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за учеснике 
бициклистичке трке. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1820/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
104 

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“, 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,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 155,00 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за госте из 
Русије,координатори за Балкан испред 
организације „Дом руске дијаспоре“. 
 

II 
 

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

 
 
 
 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1821/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
105 

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“, 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,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 181,10 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за представнике 
Борса-а РС. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1822/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
106 

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“, 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,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 70,00 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за раднике из фирме  
“Roaming Networks”. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1823/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
107 

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“, 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,ресторану „Језеро“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 76,50 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за чланове Одбора 
за жалбе. 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1824/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
108 

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

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се, „Херц Градња “ д.о.о. 
Билећа исплата новчаних средстава  у 
износу од 491,40 КМ у сврху чишћења 
депоније на Влахињи. 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења,а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1825/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
109 

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“, број 
6/17), Начелник општине Билећа, д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се предузећу „Вулком“ д.о.о. 
Билећа, исплата новчаних средстава   у  
износу од 110,92 КМ  у сврху набавке 
материјала за одржавање јавне расвјете у 
општини Билећа. 
 

II 
 
       Средства за ове намјене  обезбијеђена 
су у буџету општине Билећа , из средства 
предвиђених за одржавање јавне расвјете. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1826/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
110 

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“, 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,ресторану „Ливаде“ из 
Билеће, исплата новчаних средстава у 
износу од 110,00 КМ  у сврху организовања 
конзумације јела и пића за делегацију из 
општине Љубиње. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1819/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,8.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
111 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Вукајловић Горану и Тамари у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1818/22 од  09.11.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, бр. 
4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Горана 
Вукајловића, број: 5517002513573047 код 
„UniCredit bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1818/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,10.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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112 

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“, бр. 4/11 и 8/21),  
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 Комненић Срђану и Милици у 
износу од 500,00 КМ (петстотина КМ) , захтјев 
број: 11.02/012-1842/22 од  11.11.2022. 
године, ради  закључења брака, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Билећа 
(„Службени гласник  општине Билећа“, број 
4/11 и 8/21 ). 
 

II 
  
         Средства за ове намјене  биће 
обезбијеђена у Буџету општине Билећа, а 
уплатиће се на  текући рачун Срђана 
Комненића, број: 45417465000 код „UniCredit 
bank“ а.д. Бања Лука. 
 

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1842/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
 
113 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.97/16,36/19 и 
61/21),члана 8. Правилника о додјели 
новчаних помоћи, број: 11.02/012-1162/21 од 
30.09.2021.године. и члана 87.  Статута 
општине Билећа („Службени  гласник 
општине Билећа“, број 6/17), на приједлог 
Комисије о додјели новчане помоћи, број:  

11.02/012-1168/21 од 04.10.2021.године, 
Начелник општине Билећа, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате новчаних средстaва 

                                                           
I 

 
       Одобрава се Вељку Самарџићу 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 Николе 
Самарџића, број:5620088154314415 код    
„НЛБ банке“а.д. Бања Лука. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Билећа“. 
 
Број: 11.02/012-1831/22    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
Билећа,14.11.2022.год.        Веселин Вујовић с.р 
___________________________________________ 
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