
На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13,106/15 и 3/16)  и члана 7. Правилника о вршењу техничког 
прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 100/13) , Општина Милићи, расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 
за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа 
објеката за које грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење, стамбено 

комуналне послове и екологију Општинске управе Општине Милићи 
 

I 
Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Општине Милићи у 
циљу формирања листе стручних лица за технички преглед објеката расписује Јавни конкурс за 
пријаву физичких лица одговарајуће струке и профила, и правних лица која посједују лиценцу 
за ревизију или израду техничке документације или извођења радова у складу са чланом 110., 
112. и 116. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15 и 3/16). 
 

II 
Листа правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа утврђује се из реда 
пријављених  лица која испуне прописане услове на период од двије године. 

 
III 

На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица одговарајућих струка и профила која 
испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник 
Републике Српске“ број:40/13,106/15 и 3/16), односно која у складу са чланом 110.,112. и 116. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13,106/15 и 3/16) посједују лиценцу за ревизију или израду техничке документације или 
грађење. 
 

IV 
Технички преглед објекта обавља стручна комисија коју рјешењем формира орган који је издао 
грађевинску дозволу са листе физичких лица или правно лице са листе правних лица, a којем је 
орган који издаје грађевинску дозволу повјерио послове техничког прегледа. 
Правно лице којем орган повјери посао техничког прегледа, формира стручну комисију у 
складу са Правилником о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у 
току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“ број 100/13), а рјешење о 
формирању Комисије доставља органу који издаје употребну дозволу. 
 

V 
Чланови стручне комисије у сваком појединачном предмету именују се у зависности од врсте и 
намјене објекта који је предмет техничког прегледа. 
Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за 
издавање грађевинске дозволе, лица која су запослена код извођача радова, а нису 
учествовали у изградњи објекта, лица која су учествовала у изградњи објекта као ни лица која 
су вршила послове стручног надзора објекта који је предмет техничког прегледа. 
 
 
 
 



VI 
1) У пријави на Јавни позив за правна лица подносилац је дужан назначити основне податке о 
правном лицу (назив, сједиште, име и презиме овлаштеног лица, контакт телефон), а уз пријаву 
дужан је доставити сљедећу документацију ( у оригиналу или овјереној фотокопији): 
 
а) лиценцу правног лица за ревизију или израду техничке документације или грађење, издату 
од стране надлежног Министарства. 
б) списак стално запослених физичких лица са лиценцама у правном лицу која могу бити 
ангажована за вршење послова техничког прегледа, потписан и овјерен од стране овлаштеног 
лица у правном лицу и копије личних лиценци које та лица посједују, 
г) фото-копију жиро-рачуна 
 
 
2) У пријави на Јавни позив за физичка лица подносилац је дужан назначити тачну адресу 
становања и контакт телефон те приложити сљедећу документацију: 
 
а) копију личне карте 
б) овјерена копија дипломе  
в) лиценцу за ревизију или израду техничке документације или грађење, издату од стране 
надлежног Министарства. 
д) фото-копију жиро-рачуна 
 

VII 
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива. 
 

VIII 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
 

IX 
Пријава са потребним документима подноси се у затвореној коверти са назнаком „ Пријава на 
Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког 
прегледа објеката“, у шалтер сали  Општине Милићи сваким радним даном од 7:00 – 15:00 
часова, или путем поште на адресу Општина Милићи, Одјељење за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију, ул. Јована Дучића бр.2. Милићи. 
 
 
Број: 02-020-85/19 
Милићи, 09.09.2019.год. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

                                                                                                                                           Момир Лазаревић с.р. 


