
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, nacelnik@opstinastanari.com 

 

 

 

Број: 02-360-31-3/17 

Датум: 29.11.2017. године. 

 

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. став 3. Правилника о 

вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове 

употребе („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13), а по приједлогу 

Комисије за спровођење Јавног конкурса за подношење пријава за учешће у раду 

комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Станари, 

начелник општине, доноси: 

 

I Листу правних лица којима се може повјерити технички преглед објеката када 

комисију формира Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

и екологију: 

 

1. „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, планирање пројектовање и консалтинг 

 

Посједује овлашћење за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то:  

- архитектонске фазе, 

- конструктивне фазе, 

- хидротехничке фазе,  

- фазе нискоградње, 

- фазе саобраћајне сигнализације  

и овлашћење за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу 

издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:  

- дијела електро фазе-инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења,  

- дијела електро фазе-инсталације слабе струје, телекомуникација и 

аутоматике, 

- дијела машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације,  

- фазе уређења зелених површина. 

Посједује овлашћење за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то: 



- архитектонске фазе,  

- конструктивне фазе, 

- хидротехничке фазе,  

- фазе саобраћајне сигнализације  

и овлашћење за ревизију технчке документације за објекте за које грађевинску дозволу 

издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:  

- фазе нискоградње,  

- дијела електро-фазе-инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења,  

- дијела електро-фазе-инсталације слабе струје, телекомуникација и 

аутоматике, 

- дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације. 

Посједује овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда и то: 

- енергетског прегледа зграда за које грађевинску дозволу издаје Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију. 

 

2. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 

 

Посједује овлашћење за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то:   

- архитектонске фазе, 

- конструктивне фазе, 

- хидротехничке фазе,  

- фазе нискоградње, 

- дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења,  

- дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, 

- дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације,  

- дијела машинске фазе – машинска постројења и металне конструкције у 

грађевинарству, 

- технолошке фазе, технолошке подлоге и технолшки процеси, 

- фазе уређења зелених површина, 

- фаза саобраћајне сигнализације. 

Посједује овлашћење за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то: 

- архитектонске фазе, 

- конструктивне фазе, 

- хидротехничке фазе,  

- фазе нискоградње, 



- дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења,  

- дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, 

- дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације,  

- технолошке фазе, технолошке подлоге и технолшки процеси, 

- фазе уређења зелених површина, 

- фаза саобраћајне сигнализације  

и овлашћење за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску 

дозволу издаје орган јединице локалне смоуправе  и то: 

- дијела машинске фазе – машинска постројења и металне конструкције у 

грађевинарству. 

Посједује овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда и то: 

- енергетског прегледа зграда за које грађевинску дозволу издаје Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију. 

 

3. „АТРИЈ“ д.о.о. за пројектовање, грађевинарство и инжењеринг Добој 

 

Посједује овлашћење за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то:   

- архитектонске фазе, 

- конструктивне фазе, 

- фазе нискоградње, 

- дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације,  

и овлашћење за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу 

издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:  

- хидротехничке фазе,  

- дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења.  

Посједује овлашћење за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, и то: 

- архитектонске фазе, 

- конструктивне фазе, 

- дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације,  

и овлашћење за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску 

дозволу издаје орган јединице локалне смоуправе, и то: 

- хидротехничке фазе,  

- фазе нискоградње 

- дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења. 

Посједује овлашћење за израду докумената просторног уређења, израду 

спроведбених докумената просторног уређења, и то: зонинг план, зонинг план 



подручја посебне намјене, регулациони план, урбанистучки пројекат, план 

парцелације. 

Посједује овлашћење за вршење енергетског прегледа зграда, и то: 

- енергетског прегледа зграда за које грађевинску дозволу издаје Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију. 

 

II Листа физичких лица која могу бити чланови комисије за технички преглед 

објеката у случају када комисију формира Одјељење за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове и екологију: 

 

АРХИТЕКТУРА: 

1. Пајуновић (Раде) Сања, дипл. инж. архитектуре, из Теслића, са овлашћењем за 

израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор. 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО: 

1. Коњевић (Живко) Биљана, дипл.инж.грађ. из Теслића, са овлашћењем за извођење 

грађевинских радова и надзор.  

2. Којић (Стеван) Горан, дил.инж.грађ. из Шамца, са овлашћењем за извођење 

грађевинских радова и надзор. 

3. Вукадиновић (Раде) Миленко, мастер инжењер грађевинарства, из Брестова, са 

овлашћењем за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор, 

овлашћењем за ревизију техничке документације, конструктивна фаза и надзор. 

4. Доц. др Пејичић (Коста) Горан, доктор техничких наука из области 

грађевинарства, из Црквине, са овлашћењем за израду техничке документације, 

конструктивна фаза и надзор, овлашћењем за извођење грађевинских радова и надзор, 

овлашћењем за ревизију техничке документације, конструктивна фаза и надзор.  

5. Вучићевић (Гојко) Здравко, инж.грађ, из Доње Слатине, са овлашћењем за 

извођење грађевинских радова на мањим објектима са стандардном конструкцијом 

бруто грађевинске површине до 1500 м2 и укупне спратности до пет етажа, за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и надзор, овлашћењем 

за израду техничке документације, конструктивна фаза за индивидуалне стамбене и 

стамбено-пословне објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 

самоуправе, бруто грађевинске површине до 400 м2, осим за сложене објекте и надзор.    

6. Цоља (Борис) Нинослава, дипл.инж.грађ., из Теслића са овлашћењем за израду 

докумената просторног уређења, овлашћењем за ревизију техничке документације, 

хидротехничка фаза и надзор, овлашћењем за израду техничке документације, 

хидротехничка фаза и надзор, са овлашћењем за извођење грађевинских радова и 

надзор. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: 

1. Крстановић (Живко) Перица, магистар електротехничких наука, из Шамца, са 

овлашћењем за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења и надзор, овлашћењем за израду техничке 

документације, дио електро фазе – инсталације јаке струје, електроенергетских 



постројења и надзор, овлашћењем за ревизију техничке документације, дио електо фазе 

– инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор. 

 

МАШИНСТВО: 

1. Стевановић (Стојко) Младен, дипл.маш.инж., из Остружње Доње са овлашћењем 

за извођење дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације и надзор. 

 

ГЕОДЕЗИЈА:  

1. Никић (Дамјан) Душко, мастер инжењер геодезије, из Добоја са геодетском 

лиценцом првог реда. 

2. Мићановић (Радован) Драган, официр геодетске службе, из Добоја, са геодетском 

лиценцом првог реда. 

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ: 

1. Пајуновић (Раде) Сања, дипл. инж. архитектуре из Теслића, са овлашћењем за 

вршење енергетског прегледа зграда. 

 

Листа се сачињава на период од 2 (двије) године, након чега се спроводи нови јавни 

конкурс, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16). 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: На Листу физичких и правних лица која имају 

право на учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју 

општине Станари дозвољен је приговор начелнику општине у року од 3 дана од дана 

пријема исте, а подноси се начелнику општине путем овог Одјељења писмено, 

таксирана са 2,00 КМ општинске административне таксе, предвиђене тарифним бројем 

2. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине 

Станари“, број: 1/15). 

 

Достављено: 

1. Учесницима Јавног конкурса х15, 

2. Огласна табла општине Станари, 

3. У спис. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

          Душан Панић 

         


