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На основу члана 142. став. 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 2/15 - одлука УС, 106/15 и 3/16 - испр.) , члана 90.
Статута Општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17) и члана 82.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16),
Начелник Општине Пале, д о н о с и
ОДЛУКУ
о утврђивању Листе стручних лица овлашћених за вршење техничког прегледа:

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Листа правних и физичких лица овлашћених за вршење
техничког прегледа изграђених објеката на подручју општине Пале.
Члан 2.
Листа правних и физичких лица овлашћених за обављање техничког прегледа изграђених
објеката сачињена је на основу Јавног позива за вршење послова техничког прегледа који је
објављен 07. новембра 2017.године у „Гласу Српске“ .
Члан 3.
Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ће
образовати Комисије за технички преглед у које ће именовати правна и физичка лица са
утврђене листе.
При образовању комисија за технички преглед водиће се рачуна о равномјерној
заступљености правних и физичких лица са утврђене листе.
Члан 4.
Технички прегледи врше се у складу са одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у
току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“,број: 100/13), те Правилника о
условима и начину вршења техничког прегледа објеката (Одлука СО Пале број 02-361/356 од
09.08.2010.године).

Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је Листа правних и физичких лица која су овлаштена за
вршење техничког прегледа.
Правна и физичка лица са листе су разврстана на основу струке и врсте послова који су
предмет техничког прегледа.
Члан 6.
Ова одлука важи 2 ( двије ) године од дана доношења.
Члан 7.
О провођењу ове одлуке стараће се општински орган надлежан за послове просторног
уређења,односно Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине
Пале.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама
града Источно Сарајево“ и на огласној табли општине Пале.
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