
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено – комуналне послове 
Број: 05/1-36-1/17 
Датум; 05.12.2017. године 
 
На основу проведеног конкурса, а у складу са чланом 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Лопаре утврђује 

 

Л  И  С  Т  У 

правних лица и листу физичких лица као појединачних чланова комисије за 
послове техничког прегледа објеката на територији општине Лопаре 

за период 01.01.2018. - 31.12.2019. године 
 

ПРАВНА ЛИЦА 
 

Ред. бр. Назив правног лица Адреса сједишта Телефон 

01. „РОУТИНГ“ д.о.о. Бања Лука I крајишког корпуса 16, Бања Лука 051/311-818 

02. „АГ“ д.о.о. Угљевик Прве мајевичке бригаде 1, Угљевик 055/771-966, 065/546-876 

03. „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко дистрикт Дејтонска 141а, Брчко Дистрикт БиХ 049/232-111, 065/548-644 

04. „ПЛАНУМ“ д.о.о. Брчко дистрикт Булевар мира 16, Брчко Дистрикт БиХ 049/212-297, 065/527-959 

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Звање Адреса Телефон 

01. Радовановић (Владимир) Ранка дипл. инж. грађ. Угљевик 055/771-966 

02. Радовановић (Драго) Ђуко дипл. инж. арх. Угљевик 065/546-876 

03. Новаковић (Новак) Горан дипл. инж. грађ. Брчко 065/527-959 

04. Трифковић (Никола) Гордана дипл. инж. арх. Брчко 065/709-563 

05. Анђић (Здравко) Митра дипл. инж. знр. Лопаре 065/456-586 

06. Николић (Радмила) Сандра дипл. инж. техн. Брчко 065/419-137 

07. Николић (Станислав) Војислав дипл. инж. ел. Брчко 065/548-644 

08. Јовељић (Богољуб) Ненад дипл. инж. ел. Брчко 066/801-375 

09. Јовић (Драго) Вујадин * дипл. инж. грађ. Бијељина 065/874-243 

 

 

ОГРАНИЧЕЊА: 

1. Технички преглед се може повјерити правном лицу са лиценцом за ревизију или израду техничке 
документације, или за грађење, уколико то правно лице, односно запослени у том правном лицу, није 
обављало послове стручног надзора изградње објекта или учествовало у његовом грађењу. 

2. Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање 
грађевинске дозволе, лица која су запослена код извођача радова, као ни лица која су вршила послове 
стручног надзора. 

3. Кандидати означени са (*) нису доставили комплетну документацију уз захтјев, те је њихово учешће у раду 
комисије условљено достављањем исте. 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Срђан Лукић, дипл. инг. 


