
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊАЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. став 3. 
Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у 
току њихове употребе (Службени гласник Републике Српске број 100/13), 
Градоначелник Града Бањалука, расписује: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа  

објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје  
Одјељење за просторно уређење  Градске управе Града Бањалука 

 
 
1. Град Бањалука, у циљу утврђивања листе правних лица за обављање послова 

техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бањалука, позива 
заинтересована правна лица да поднесу пријаве. 

 
2. Листа правних лица утврђује се из реда пријављених правних лица која испуне 

прописане услове, а на временски период од двије године. 
 

3. Право учешћа на јавном конкурсу имају правна лица: 
 

а)  Која посједују лиценцу за ревизију или израду техничке документације или 
за грађење, односно извођење радова за сљедеће фазе: архитектонска, 
конструктивна, хидротехничка, дио машинске - област термотехнике, дио 
електро - инсталације јаке струје или инсталације слабе струје и фазе 
нискоградње, за објекте за које грађевинску и употребну дозволу издаје 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бањалука, 
 
б) Која имају одговарајуће стручне резултате, односно која су вршила израду 
или ревизију техничке документације или градила или вршила надзор над 
грађењем или којима су били повјерни послови техничког прегледа за најмање 
10 објеката чија је бруто грађевинска површина већа од 1.000 m2 и најмање 5 
инфраструктурних објеката, за које је Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Бањалука издало грађевинску дозволу - референц листа, 
 
в) Којима није изрицана заштитна мјера забране обављања дјелатности и није 
стављана ван снаге или умањивана лиценца због неиспуњавања услова за 
лиценцу или због тога што је правно лице послове обављало супротно 
правилима струке, професије и одредби Закона о уређењу простора и грађењу. 
 

4. У пријави на јавни конкурс подносилац је дужан назначити основне податке о 
правном лицу (назив, адресу, име овлашћеног лица, контакт телефон), а уз 
пријаву дужан је доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној 
фотокопији): 
 

а) актуелан извод из судског регистра (не старији од шест мјесеци), 
 
б) лиценце правног лица из тачке 3.а овог позива, 



 2

 
в) списак стално запослених физичких лица у правном лицу која могу бити 
ангажована за вршење послова техничког прегледа, потписан и овјерен од 
стране овлашћеног лица у правном лицу и копије личних лиценци које та лица 
посједују, 
 
г) доказ подносиоца пријаве о постигнутим стручним резултатима и ангажовању 
на пословима из тачке 3.б овог позива, потписан и овјерен од стране овлашћеног 
лица у правном лицу, 
 
д) изјаву, потписану и овјерену од стране овлашћеног лица у правном лицу, да 
против правног лица није изрицана заштитна мјера обављања дјелатности, те да 
није стављана ван снаге или умањивана лиценца према тачки 3.в овог позива, 

 
е) увјерење о измиреним пореским обавезама подносиоца пријаве, закључно са 
31.12.2019. године, издато од стране надлежних органа. 

 
Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана задњег објављивања јавног 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
 
Јавни конкурс објавиће се у дневним новинама “Глас Српске”, на интернет страници 
и на огласној талби Града Бањалука. 
 
Пријава с потребним документима подноси се у затвореној коверти са назнаком  
“Пријава на јавни конкурс правних лица за обављање послова техничког прегледа 
објеката”, поштом на адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за 
просторно уређење, Трг српских владара бр. 1, или непосредно у Пријемној 
канцеларији Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бањалука 
/канцеларија бр. 19/.  
 
На полеђини коверте навести назив подносиоца пријаве и адресу. 
 
Отварање пријава обавиће комисија именована од стране Градоначелника у року од 
осам дана од затварања јавног конкурса у просторијама Градске управе Града 
Бањалука, након чега ће листа правних лица која испуњавају услове за вршење 
послова техничког прегледа бити достављена свим учесницима конкурса. 
 
 
 
Број: 12-Г-1024/20                      Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К  
Дана, 23.03.2020.         
                  Мр Игор Радојичић, дипл.инж.ел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


