
                                                                   

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ODŽAK 

Općinska načelnica 

 

Broj: 01-02-3200/22 

Datum, 21. 11. 2022. godine 

Na temelju članka 143. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i  građenju Županije Posavske („Narodne novine 

Županije Posavske“, broj: 06/16, 10/19), te članka 38. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj: 

02/09) Općinska načelnica Općine Odžak objavljuje: 
 

JAVNI OGLAS 

za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina 

 izgrađenih na području općine Odžak  

 

 

I  PREDMET JAVNOG OGLASA 

 

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled 

građevina izgrađenih na području općine Odžak i to iz sljedećih struka:  

 

1. arhitektonske 
2. građevinske 

3. elektrotehničke 

4. strojarske 

5. prometne 

6. zaštite od požara 

7. zaštite na radu 

8. tehnološke 

9. zaštite okoliša 

10. veterinarske 

11. sanitarne 

12. poljoprivredne i 
13. geodetske. 

       

II  PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNI OGLAS 

 

Na Javni oglas se mogu prijaviti osobe odgovarajućih struka koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 143. stavak 3. 

Zakona o prostornom uređenju i  građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 06/16, 

10/19), odnosno - diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva i sa položenim stručnim 

ispitom. 
 

III  SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI OGLAS 

 

Uz  prijavu sa osobnim podacima, točnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i sljedeće dokumente:   
 

- Ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice 

- Ovjerenu fotokopiju sveučilišne diplome  i ovjerenu fotokopiju Rješenja o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe ukoliko 

fakultet nije završen u BiH ili je diploma/svjedodžba  stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 

06.04.1992. godine) 

- Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu 

- Kratki  radni životopis uz obvezu naznake uže oblasti za koju se stručna osoba prijavljuje 

- Potvrdu o radnom iskustvu  

 



                                                                   

 

IV NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom iz točke III mogu se  podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana zadnje 

objave u sredstvima javnog informiranja navedenim u točki VI ovog oglasa i to neposredno na protokol u zgradi Općine 

Odžak ili putem pošte na adresu:    

        

OPĆINA ODŽAK 

TRG BR.1 

76290 ODŽAK 

sa naznakom 

 

„Prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina“ - NE OTVARATI 

     

                                                       

V  OCJENA ZAHTJEVA I IZBOR KORISNIKA 

             

Stručno Povjerenstvo imenovano od strane Općinske načelnice izvršit će pregled primljenih prijava te na temelju njih 

će sastaviti listu kvalificiranih stručnjaka koji ispunjavaju uvjete iz točke II Javnog poziva.   
 

  NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE 

 

 

VI  NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA  

 

 Javni oglas bit će objavljen u Službenom glasilu Županije Posavske, dnevnom tisku Večernji list, na web stranici 

Županije Posavske i Općine Odžak. 

                                 

 

                                                                                                                                       OPĆINSKA NAČELNICA  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nada Ćulap, dipl. oec.                                            

 

 
 
                         
 

 


