
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије,  

просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-361-5/20 

Датум: 01.06.2020.године 

 

 На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 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 глсник Републике Српске“, број 100/13), а након 

спроведеног Јавног конкурса, начелник Одјељења за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, сачињава: 

 

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

комисију формира Одјељење: 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука са Лиценцом 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 електроенегетских потројења, 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 технолошки процеси, фазе уређења зелених 

површина и фазе саобраћајне сигнализације, број: ПЛ-1711/2018 од 09.10.2018. године 

и  Лиценцом 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 електроенегетских потројења, 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 технолошки процеси, фазе 

уређења зелених површина и фазе саобраћајне сигнализације, број: ПЛ-1454/2018 од 

23.01.2018. године; 

 

 

2. „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука са Лиценцом 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  и фазе саобраћајне сигнализације и за израду техничке 

документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 

самоуправе и то: дијела електро фазе-инсталације слабе струје, телекомуникација и 

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

вентилације и климатизације и фазе уређења зелених површина, број:  ПЛ-1578/2018 од 

16.05.2018. године; 



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

објеката у случају када комисију формира Одјељење: 

 

АРХИТЕКТУРА: 

1. Гордана (Манојло) Мојевић, дипл.инж.архитектуре из Вишеграда са Лиценцом за 

израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор, број: ФЛ-5198/16 од 

28.06.2016.године и Лиценцом за извођење грађевинских радова на објектима 

високоградње и надзор, број: ФЛ-5199/16 од 28.06.2016.године, издату од стране 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО: 

1. Слободан (Стјепан) Миковић, инж.грађ. из Рудог са Лиценцом 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, број: ФЛ-

4590/16 од 24.05.2016. године, издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 

 

2. Светлана (Иван) Грујић, дипл.инж.грађ. из Вишеграда са Лиценцом за израду 

техничке документације, конструктивна фаза и надзор, број: ФЛ-3640/16 од 01.02.2016. 

године, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС. 

 

 

3. Мирослав (Мирко) Нешковић, дипл.инж.грађ. из Вишеграда са Лиценцом за 

ревизију техничке документације, конструктивна фаза и надзор, број: ФЛ-4690/16 од 

30.05.2016. године, издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 

 

 

4. Предраг (Благоје) Благојевић, спец.струк.инж.грађ. из Вишеграда са Лиценцом за 

израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор, број: ФЛ-3920/16 од 

02.03.2016.год., издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију РС. 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: 

1. Радојко (Милинко) Сташевић, дипл.инж.електротехнике из Вишеграда са 

Лиценцом за извођење дијела електро фазе-инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења 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, број: ФЛ-

4262/16 од 31.03.2016. године, издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 



 

2. Жељко (Раде) Машић, дипл.инж.електротехнике из Чајнича са Лиценцом за израду 

техничке документације, дио електро фазе-инсталације јаке струје, електроенергетских 

постројења и надзор, број: ФЛ-1473/14 од 20.10.2014. године, издату од стране 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

 

 

3. Павловић (Славко) Томислав, дипл.инж.електротехнике из Вишеграда са 

Лиценцом за израду техничке документације, дио електро фазе-инсталације јаке струје, 

електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-1625/14 од 25.11.2014.године, 

издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС и 

Лиценцом за извођење дијела електро фазе-инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-1624/1 од  25.11.2014.године, издату 

од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

 

 

 

МАШИНСТВО: 

1.Миро (Анђелко) Јеремић, дипл.инж.машинства из Вишеграда са Лиценцом за 

израду техничке документације, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације 

гријања, гаса, вентилације, климатизације и надзор, број ФЛ-5042/16 од 16.06.2016. 

године, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС и Лиценцом за извођење дијела машинске фазе-област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације и надзор, број: ФЛ-5041/16 од 

16.06.2016. године, издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 

2. Тупеша (Новак) Његош, дипл.инж.машинства из Чајнича са Лиценцом за израду 

техничке документације, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације 

гријања, гаса, вентилације, климатизације и надзор, број: ФЛ-2361/15 од 12.05.2015. 

године, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС. 

 

Потписивањем ове листе престаје да се примјењује раније утврђена Листа физичких и 

правних лица која могу бити чланови комисије за технички преглед објеката кад 

комисију формира Одјељење, број: 02-360-1/18 од  14.05.2018.године. 

 

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. 

 

                                                                                                

                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                                                                                                Чолић Гордана, дипл.ецц.                     

                                                                                         _________________________                                                                       


