
РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  КОСТАЈНИЦА 

       Н А Ч Е Л Н И К 

Број;  02-020- 2552/10. 

Датум;  28.12.2010.  

 

На основу члана 96 .Закона о  уређењу простора и грађења («Службени гласник РС» број 55/10,    
Начелник општине Костајница,  објављује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
 

за  Листу стручних  лица  овлашћених за  технички преглед објеката 
 

 
        Опис послова  Комисије: 

I.   Провјерава потпуност  техничке  и друге документације за изградњу објекта, односно за 

извођење радова, 

II.  Врши преглед изграђености објекта, односно изведених радова у складу са техничком 

документацијом  на  основу које је издато одобренеј рада; 

   1. положај и основне димензије објекта, 
   2. основни елементи конструкције објекта, 
   3. елементи техничке заштите на објекту, 
   4. завршна обрада и опрема објекта, 
   5. врсте инсталација у објекту, 
   6. специфични уређаји и постројења која су уграђена у објекат, 
   7.  ређење грађевинске парцеле на којој је изграђен објекат., 
 
 III.  Саставља  записник и извјештај о резултату  техничког прегледа. 

            Услови:    

  Чланови комисије могу бити  из реда стручних  лица одговарајуће струке и профила, који 
посједују  овлашћење  за израду техничке документације  или извођење радова који су предмет  
техничког прегледа. издато на основу Закона.  
 

Листа  лица  за технички преглед утврђује се из реда овлашћених правних и физичких лица,  на 

основу приложеног : 

-  Рјешења о испуњености услова за рад предузећа и других правних лица у области 

израде  техничке документације и грађења објеката односно радова одговарајуће врсте 

и намјене Министарства за урбанизам, стамбено-комуналну дјелатност  и 

грађевинарство Републике Српске ( овјерена копија). 

- Овлашћења за израду техничке документације Министарства за урбанизам, стамбено-

комуналну дјелатност  и грађевинарство Републике Српске (овјерена копија). 

 

 

 



У раду комисије не могу учествовати;  

 -службена лица  која су запослена код органа надлежног за издавање одобрења локацијских 

услова и одобрења за грађење,  

- лица која су запослена код извођача радова односно лица запослена у правном лицу 

регистрованом  за израду техничке документације  или уколико је то правно  лице учествовало 

у пословима  стручног надзора и изградње објекта или учествовало у његовом грађењу. 

- лица која су учествовала у  вршењу инспекцијског надзора. 

Кандидати  за листу стручних лица за рад у комисији за техничи преглед објекта се 

бирају на период од двије године.  

Са  лицима са Листе овлашћених стручњака,  који буду именовани у својству члана  

Комисије, биће потписан  уговор о дјелу за сваки технички преглед посебно у складу са 

одредбама Одлуке о надокнадама за стручно вршење техничког прегледа изграђених објеката 

и  давања рјешења о одобрењу за употребу  објекта  („Службени гласник Општине Костајница 

бр.8/03) и понуђене цијене за стручни рад у којој су обухваћени и путни трошкови. 

Пријављивање на конкурс: 

 Кандидати који су евидентирани у Регистру одобрења  Министарства за просторно уређење,  

грађевинарство и екологију Републике Српске пријављују се на конкурс достављањем уредно 

попуњеног пријавног обрасца Административне службе Општине Костајница (може се преузети 

на wеб страници Општине Костајница :www опстина- костајница.цом). дужни су доставити 

сљедећу документацију (оригинал или овјерене копије): 

-Рјешење о испуњености услова за рад предузећа и других правних лица у области израде  

техничке документације и грађења објеката односно радова одговарајуће врсте и намјене 

Министарства за урбанизам, стамбено-комуналну дјелатност  и грађевинарство Републике 

Српске ( овјерена копија). 

-Овлашћење за израду техничке документације Министарства за урбанизам, стамбено-

комуналну дјелатност  и грађевинарство Републике Српске (овјерена копија) 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана  објаве јавног конкурса у „“Службеном гласнику 

Општине Костајница или Сл. Гл. РС и /или Радио Костајмница, И /или Глас Српске или другим 

дневним новинама (рачунајући од посљедње објаве), путем поште, препоручено на адресу: 

Општина Костајница 

Одјељење за општу управу Одсјек за урбанизам, стамбено-комуналне послове  

Светосавска бр.11 

Костајница, 

са назнаком: 

"Јавни конкурс за попуну  Листе стручних лица   овлашћених за технички преглед 

објеката  „ 

 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

                                                                                    Н а ч е л н и к: 

                                                                ____________________ 

                                                                   Чолић Марко, дип. ек. 



 

 

 

П Р И Ј АВ Н И    О Б Р А З А Ц   (www.opstina-kostajnica.com) 

П Р И Ј А В Н И    О Б Р А З А Ц 

 
 
Име и презиме___________________________ 
Адреса, улица и број______________________ 
Број телефона____________________________ 
 
Рјешење о испуњавању услова  бр.________________________ 
Овлашћење бр.________________________________________ 
 
  
                                                         
                                                                      ОПШТИНА   КОСТАЈНИЦА 
                                                                      Одјељење за општу управу 
 
                                          
 
 
Предмет:  Пријава на Оглас за    Листу  стручних  лица овлашћених  
                                              за технички преглед објеката  
 
                 Пријављујем се на Оглас објављен  __________  2010. године на (****огласној 
табли Административне службе општине Костајница и путем „Радија Костајница“,****) 
поводом јавног  конкурса за  Листу  стручних лица  овлашћених  за технички преглед 
објеката , из које се бирају чланови комисије за технички преглед објеката на подручју 
општине Костајница 

 
Уз Пријаву на конкурс прилажу се ниже побројани докази:   

  

1.Рјешења о испуњености услова за рад предузећа и других правних лица у области 

израде  техничке документације и грађења објеката односно радова одговарајуће врсте 

и намјене Министарства за урбанизам, стамбено-комуналну дјелатност  и 

грађевинарство Републике Српске ( овјерена копија). 

Овлашћења за израду техничке документације Министарства за урбанизам, стамбено-
комуналну дјелатност  и грађевинарство Републике Српске (овјерена копија) 
 
                                                                                               Подносиоц пријаве: 
 
                                                                                                                                

 
 Костајница,___________ године 

 

 

 

 

 



За стручни рад у комисији са листе стручних лица овлаштених за технички 

преглед, нудим следећу цијену рада: 

Надокнада за рад комисије утврђена је сходно члану 4. Одлуке о надокнадама за стручно 

вршење техничког прегледа изграђених објеката и  давања рјешења о одобрењу за употребу  

објекта  („Службени гласник Општине Костајница бр.8/03) , пошто комисија броји више чланова 

моја понуда за стручни рад (са путним трошковима), износи: 

а) За објекте за индивидуално становање  до 100 м² нето стамбене површине: 

                              надокнада за рад комисије 2,50 КМ/м²,- моја понуда-_____________КМ 

б) За објекте за индивидуално становање  преко 100 м² нето стамбене површине: 

                            надокнада за рад комисије 2,00 КМ/м²,- моја понуда-_____________КМ 

в) За објекте за колективно  становање  300-500 м² нето стамбене површине: 

                         надокнада за рад комисије 2,00 КМ/м², - моја понуда-_____________КМ 

г) За објекте за колективно  становање  преко 500 м² нето стамбене површине: 

                          надокнада за рад комисије 2,50 КМ/м²,- моја понуда-_____________КМ 

д) За пословно-услужне  објекте до 50 м²  нето  изграђене површине: 

                           надокнада за рад комисије 5,00 КМ/м², - моја понуда-_____________КМ 

ђ) За пословно-услужне  објекте од  50 -100 м²  нето  изграђене површине: 

                           надокнада за рад комисије 4,00 КМ/м², - моја понуда-_____________КМ 

е) За пословне објекте од  100 -500 м²  нето  изграђене површине: 

                           надокнада за рад комисије 2,50 КМ/м², - моја понуда-_____________КМ 

ж) За пословне објекте преко   500 м²  нето  изграђене површине: 

                           надокнада за рад комисије 2,00 КМ/м², - моја понуда-_____________КМ 

з)За производне  објекте надокнада за рад комисије 1 % од инвестиционе вриједности објекта, 

                                    - моја понуда-_____________% 

и ) За енергетске објекте, котловнице, трафостанице, црпне станице и бензинске пумпе: 

надокнада за рад комисије је 2% од инвестиционе вриједности објекта, - моја понуда-

_____________% 

ј) За системе који се не могу мјерити грађевинскoм вертикалном површином , путеви, отворена 

складишта, спортски терени, терасе и сл. Надокнада за рад комисије  је 1,00 КМ/м², 

                                    - моја понуда-_____________КМ/ м², 

                                                                                 Понуду овјеравам својеручним потписом. 

 

                                                                                    ________________________________  


