
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  

-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ- 

Број: 02-013-71/18 

Датум: 16.03.2018. године  

 

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Срспке“, број 97/16) а у вези са чланом 118. Закона о уређењу 

простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Срспке“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 

члана 17. Правилника о реализацији уговора о набавци услуга, роба и радова  број 02-

013-112/11 од 23.03.2011. године, члана 66. Статута општине Вишеград (‘’Службени 

гласник општине Вишеград”, број 6/17), начелник општине Вишеград дана 16.03.2018. 

године, р а с п и с у ј е 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за избор надзора  

 

I. Начелник општине Вишеград расписује Јавни конкурс за избор надзора на 

извођењу радова на регулацији ријеке Рзав у зони спортске дворане (фаза II) у 

Вишеграду. Вриједност уговора је 521.831,45 КМ нето. 

II. Надзор над грађењем у име инвеститора може обављати правно или физичко 

лице (физичко лице грађевинске струке) које има лиценцу за послове грађења, 

израду техничке документације или ревизију техничке документације. 

III. У складу са чланом 119. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) у вршењу стручног 

надзора, надзорни орган дужан је да обавља послове дефинисане предметним 

чланом, а што ће бити прецизирано закљученим уговором.  

IV. Уз пријаву на конкурс за избор надзора на извођењу радова на регулацији 

ријеке Рзав у зони спортске дворане (фаза II) у Вишеграду потребно је приложити 

следеће документе: 

1. За физичка лица: 

 овјерену копију дипломе, 

 овјерену одговарајућу лиценцу за вршење стрчно-техничког надзора 

издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Срспке, 

 копију текућег рачуна. 

2. За правна лица: 

 овјерену копију рјешења о регистрацији, 

 овјерену копију одговарајуће лиценце за вршење стрчно-техничког 

надзора издату од стране Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Срспке, 

 копију жиро рачуна. 

V. У пријави за конкурс за избор надзора навести цијену понуде изражену у 

конвертибилним маркама без ПДВ-а. 

Вршење надзора понудиће се лицу које испуњава услове конкурса са најнижом 

понуђеном цијеном. 

VI. Пријаве на конкурс се подносе, лично или путем поште на адресу Општина 

Вишеград, Андрићград б.б. 73240 Вишеград са назнаком Јавни конкурс за избор 

надзора на извођењу радова на регулацији ријеке Рзав у зони спортске дворане 

(фаза II) у Вишеграду- не отварај. 



VII. Јавни конкурс ће се објавити на огласдној табли и званичној интернет страници 

општине Вишеград као и у дневном листу ,,Новости“. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 дана од дана посљедње објаве.  

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                Младен Ђуревић, инж. геодезије 


