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Решавајући по захтеву Предузећа за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
"ЕЈ1КОМС" ДОО - Београд, Јужни булевар бр. 144/ЗОЗа, за издавање лиценце за израду 
техничке документације и грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 
министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне 
покрајине на основу члана 9. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 
72/2012), члана 126. став 4. и члана 150. став 4. и члана 222. став 2. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011), и члана 192. 
Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/1997 и 31/2001 и 
"Службени гласник РС", бр. 30/2010), министар доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Утврђује се да Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
"ЕЛКОМС" ДОО - Београд, Јужни булевар бр. 144/ЗОЗа, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за 
добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску 
дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган 
аутономне покрајине и то: 

П090А1  - архитектонских пројеката за културна добра од изузетног 
значаја и њихове заштићене околине са јасно одређеним 
границама катастарских парцела, и културна добра уписана 
уЛисту  светске културне и природне баштине и објекте у 
заштићеним нодручјима у складу са актом о заштити 
културних добара (осим  претварања заједничких просторија у 
стан, односно пословни простор у заштићеној околини 
културних добара од изузетног значаја и културних добара 
уписаниху ЈЈисту  светске културне баштине) 



П091А1  - архитектонских нројеката за објекте у границама националног 
нарка и објекте у границама заштите заштићеног природног добра 
од изузетног значаја (осим  породичних стамбених објеката, 
пољопривредних и економских објеката и њима нотребних објеката 
инфраструктуре, који се градеу селима), у складу са законом 

П092А2  - архитектонских пројеката објеката за службене потребе 
дипломатско - конзуларних представништава страних 
држава, односно канцеларија међународних организација у 
Републици Србији,  уколико је то прописано билатералним 
споразумом 

2. Утврђује се да ПредузеВе за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
"ЕЈТКОМС" ДОО - Београд, Јужни булевар бр. 144/ЗОЗа, ИСПУЊАВА УСЛОВЕ за 
добијање лицеице за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство 
надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине и то: 

И090А1  - грађевинско-занатских радова за културна добра од изузетног 
значаја и њихове заштићене околине са јасно одређеним 
границама катастарских парцела, и културна добра уписана 
у Листу  светске културне и нриродне баштине и објекте у 
заштићеним нодручјима у складу са актом о заштити 
културних добара (осим  нретварања заједничких нросторија у 
стан, односно пословни простор у заштићеној околини 
културних добара од изузетног значаја и културних добара 
унисаниху Листу  светске културне баштине) 

И091А1  - грађевинско-занатских радова за објекте у границама 
националног нарка и објекте у границама заштите заштићеног 
природног добра од изузетног значаја (осим  породичних 
стамбених објеката, нољонривредних и економских објеката и 
њима нотребних објеката инфраструктуре, који се градеу 
селима), у складу са законом 

И092А2  - грађевинско-занатскихрадова за објекте за службене нотребе 
дипломатско-конзуларних представништва страних држава, 
односно канцеларија међународних организација у Републици 
Србији,  уколико је то прописано билатералним сноразумом 

3. Овим решењем престаје да важи решење број: 351-02-01516/2010-07 од 
25.01.2013. године. 



Образложење 

Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг "ЕЈ1КОМС" ДОО - Београд, 
Јужни булевар бр. 144/ЗОЗа, поднело је овом министарству 12.06.2013. године захтев број: 
351-02-01516/2010-07 за издавање лиценце за израду техничке документације и грађење 
објеката за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 
грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине. 

Уз захтев за издавање лиценце достављена је сва потребна документација 
прописана чланом 126. и чланом 150. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и чланом 4. и чланом 5. Правилника о начину, 
поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за 
израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за 
изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за 
одузимање тих лиценци ("Службени гласник РС", бр. 114/04). 

На седници стручне комисије образоване од стране министра, одржаној дана 
18.07.2013. године утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за добијање 
наведене лиценце, у смислу одредби чл. 126. и чл. 150. Закона о планирању и изградњи и 
чл. 7., чл. 8. и чл. 14. Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање 
испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за 
грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна 
покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци. 

На основу изнетог, на предлог стручне комисије и члана 192. Закона о општем 
управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 40.400,00 
(четрдесетхиљадачетиристо) динара. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и 
против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код 
Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања. 

Решење доставити: подносиоцу захтева, надлежној инспекцији и архиви овог 
министарства. 


