РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник
На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени
гласник Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 3/16), Начелник Општине Лакташи,
расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа
објеката за које грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Општинске
управе Општине Лакташи

1. Општина Лакташи, са циљем утврђивања листе правних лица за обављање
послова техничког прегледа објеката за које грађевинску дозволу издаје Одјељење за
просторно уређење Општинске управе Општине Лакташи, позива заинтересована
правна лица да поднесу пријаве.
2. Листа правних лица утврђује се из реда пријављених правних лица која
испуне прописане услове, 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 на објектима високоградње (архитектонска,
конструктивна, дио машинске-област термотехнике, електро инсталације јаке струје и
инсталације слабе струје), нискоградње и хидроградње, издате од стране Министарства
за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
б) којима није изрицана заштитна мјера 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 одредбама
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,
правно лице дужно је доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној
фотокопији):
а) актуелан извод из судског регистра (не старији од 6 мјесеци), (оригинал или овјерена
фотокопија),
б) лиценцe правног лица из тачке 3. а) овог конкурса (овјерена фотокопија),
в) списак стално запослених физичких лица у правном лицу, која могу бити ангажована
за вршење послова техничког прегледа, потписан и овјерен од стране овлаштеног лица
у правном лицу (оригинал или овјерена фотокопија), и овјерене фотокопије личних
лиценци које та лица посједују,
г) изјаву, потписану и овјерену од стране овлаштеног 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.б, (оригинал или овјерена фотокопија),
д) увјерење о измиреним пореским обавезама подносиоца пријаве, не старије од три
мјесеца, издато од стране надлежног органа,(оригинал или овјерена фотокопија),
ђ) изјаву, потписану и овјерену од стране овлаштеног лица у правном лицу, да ће
правно лице благовремено, писменим путем обавјестити Одјељење за просторно
уређење Општине Лакташи, о свом изузећу из техничког прегледа објекта, у складу са
одребама Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник РС'', број: 40/13,
106/15 и 3/16) и Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и
објеката у току њихове употребе (''Службени Гласник РС'', број: 100/17), (оригинал или
овјерена фотокопија).

Пријава на конкурс подноси се у року од 15 дана од дана задњег објављивања
јавног конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Јавни конкурс објавиће се у дневним новинама ''Глас Српске'', на интернет
страници Општине Лакташи и на огласној табли Општине Лакташи.
Пријава са потребним документима подноси се у затвореној коверти са назнаком
''Пријава на јавни конкурс правних лица за обављање послова техничког прегледа
објеката'', поштом на адресу: Општина Лакташи, Одјељење за просторно уређење,
Улица Карађорђева број 56, или непосредно, на протокол Општинске управе Општине
Лакташи (шалтер сала-шалтер број 1).
На полеђини коверте навести назив подносиоца пријаве и адресу.
Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не
враћа се подносиоцу.
Отварање пријава обавиће Комисија именована од стране Начелника Општине, у
року од 8 дана од затварања јавног конкурса, у просторијама Одјељења за просторно
уређење Општинске управе Општине Лакташи.
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