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Уколико су техничком прегледу утврђени недостатци 
које је потребно отклонити, надлежни орган ће 
рјешењем наложити да се утврђени недостатци у 
одређеном року отклоне.
ААко су сви недостатци отклољени, надлежни орган 
издаје употребну дозволу у року од осам дана од 
дана обављеног поновног техничког прегледа, а у 
супротном издаје се рјешење о одбијању захтјева за 
издавање употребне дозволе.
Трошкове обављања техничког прегледа сноси 
инвеститор односно власник објекта.
НадлНадлежни орган може на основу мишљења 
комисије техничког прегледа издати дозволу за 
пробни рад и привремену употребу објекта за 
вријеме трајања пробног рада за објекат који с 
обзиром на технолошки процес уграђене 
инсталације опрему и постројења, захтјева пробни 
рад, и то само ако је комисија утврдила да је објекат 
изграђенизграђен у складу са грађевинском дозволом и да 
пуштање објекта у пробни рад не угрожава живот и 
здравље људи, животну средину и сусједне објекте.
Пробни рад може трајати најдуже годину дана,а 
изузетно у посебно сложеним технолошким 
процесима пробни рад се може продужити за још 
једну годину.
У случају оштећења објекта које угрожава 
стабилност самог објекта или његовог дијела, те ако 
постоји опасност за сусједне објекте или сигурност 
људи, власник објекта дужан је да предузме хитне 
мјере за отклањање опасности и означи објекат као 
опасан до отклањања оштећења.
ВласникВласник објекта може приступити уклањању објекта 
илињеговог дијела, ако није ријеч о уклањању на 
основу инспекцијског рјешења, само на осову 
дозволе за уклањање.
ОрОрган управе надлежан  за послове уређења 
простора по службеној дужности или на захтјев 
заинтересованог лица, рјешењем одређује 
уклањање објекта или дијела објекта који се утврди 
да због физичке дотрајалости, елеметарних 
непогода или ратних дејстава и већих оштећења не 
може даље да служи својој намјени ии да 
прпредставља опасност по живот или здравље људи, 
околне објекте и саобраћај, као и услове и мјере 
које је потребно спровести, односно обезбједити при 
уклањању објекта или дијела објекта, а што се 
утврђује на основу налаза и мишљења вјештака 
одговарајуће струке.

Чланови комисије могу бити лица одговарајуће струке 
са лиценцом за ревиију или израду техничке 
документације или извођење радова који су предмет 
техничког прегледа.
Надлежни орган може повјерити технички преглед 
правном лицу са лиценцом за ревизију или израду 
техничке документације или за грађење уколико то 
правно лице односно запослени у том правном лицу 
није обављао послове стручног надзора изградње 
објекта или учествовао у љеговом грађењу.

ПослијеПослије извршеног техничког прегледа комисија за 
технички преглед дужна је у року од осам дана након 
извршеног техничког прегледа сачини извјештај у 
писаној форми о резултату техничког прегледа 
изграђеног објекта, односно изведних радова, чији је 
саставни дио Засник о обављеномтехничком прегледу.

ЗаписникЗаписник о обављеном техничком прегледу садржи 
мишљење сваког члана комисије за технички преглед о 
томе да се изграђени објекат може користити, да се 
морају претходно отклонити утврђени недостатци, 
односно да се употребна дозвола не може издати.

УУколико се на основу Извјештаја о техничком прегледу 
утврди да нема недостатака или да су уочени 
недостатци отклоњени, надлежни орган дужан је у року 
од осам дана од пријема записника изда употребну 
дозволу.


