
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије,  

просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-361-5/22 

Датум: 27. мај 2022.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 ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА МОГУ БИТИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА: 

 

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. 

 

2. Рато (Славко) Рајак, дипл.инж. архитектуре из Рудог са Лиценцом за израду 

техничке документације, архитектонска фаза и надзор, број: ФЛ-3709/16 од 

08.02.2016.године, Лиценцом за ревизију техничке документације, архитектонска фаза 

и надзор, број: ФЛ-3710/16 од 08.02.2016. године и Лиценцом за извођење 

грађевинских радова на објектима високоградње и надзор, број: ФЛ-3708/16 од 

08.02.2016. године, издате од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО: 

1. Слободан (Стјепан) Миковић, инж.грађевине 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.грађевине из Вишеграда са Лиценцом за 

извођење грађевинских радова и надзор, број: ФЛ-3641/16 од 01.02.2016. године, издату 

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

 



 

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

израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор, број: ФЛ-4689/16 од 

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

грађевинарство и екологију РС. 

 

 

4. Предраг (Благоје) Благојевић, спец.струк.инж.грађевине из Вишеграда са 

Лиценцом за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор, број: ФЛ-

3920/16 од 02.03.2016.године, издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: 

1. Радојко (Милинко) Сташевић, 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 и 

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

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, број: ФЛ-4263/16 од 31.03.2016. године издате од 

стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

 

 

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

извођење дијела електро фазе-инсталације јаке струје и електроенергетских постројења 

и надзор, број: ФЛ-1474/14 од 20.10.2014. године, издату од стране Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. 

 

 

3. Томислав (Славко) Павловић, 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 и 

Лиценцом за извођење дијела електро фазе-инсталације јаке струје и 

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

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 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, издате од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС. 

 



2. Његош (Новак) Тупеша, 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. 

 

На објављени Јавни конкурс није било пристиглих пријава од стране правних лица. 

 

Објављивањем 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: 03-361-5/20  од  01.06.2020.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 

                                                                                                Марић Славослав, дипл.ецц.                     

                                                                                         _________________________                                                                       


