
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 05-103-7/17 
Датум: 21.04.2017.године 
 
 
 На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Општине Козарска Дубица 
расписује 

 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
 за утврђивање листе правних лица која могу обављати техничке прегледе објеката  
 
 Право учешћа на јавном конкурсу имају правна лица која посједују лиценцу за ревизију или 
израду техничке документације или извођење радова на објектима који су предмет техничког 
прегледа. 
 Да би доказао способност обављања техничког прегледа објекта, подносилац пријаве на Јавни 
конкурс треба да приложи: 

1. Лиценцу за ревизију или израду техничке документације или извођење радова (овјерена 
фотокопија) 

2. Актуелни извод из судског регистра, не старији од 3 мјесеца (овјерена фотокопија) 
3. Листу успјешно извршених радова на изградњи објеката или изради техничке 

документације објеката за које правно лице посједује лиценцу, у протекле двије године 
(референц-листа) 

4. Доказ да правно лице има у сталном радном односу запосленог најмање једног 
дипломираног инжењера одговарајуће струке, са овлашћењем за ревизију или израду 
техничке документације или грађење објеката те врсте 

Листа правних лица која могу обављати технички преглед објекта ће се утвдити за предиод од 
двије године. 

Рок за пријаву  је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса у Дневним 
независним новинама. 

Пријаве са доказима се достављају на адресу: Општина Козарска Дубица, Одјељење за 
просторно уређење, Светосавска бр. 5, са назнаком: Пријава на конкурс за утврђивање листе правних 
лица која могу обављати техничке прегледе објеката. 

Након прикупљања и анализе пријава, Одјељење за просторно уређење ће утвдити листу 
правних лица која могу обављати техничке прегледе објеката. 
 
 
 
         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
         Владислав Стевановић, дипл.инж.грађ. 
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