Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о
министарствима („Сл. гласник PC”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и
96/16), решавајући по захтеву Општинске управе Прибој - Одељење за урбанизам,
грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове од 25.06.2019. године,
достављеном у име инвеститора „Индустријски паркови” д.о.о. Прибој, у поступку
обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-26430-CFPM-4-FDPNA-1/2019,
доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустријски паркови” д.о.о. Прибој, поднет у
поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку
документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију објекта - радионице
за производњу елемената од ручно ламинираног полиестера, на катастарској парцели бр.
557 КО Рача, општина Прибој.
Образложење
Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналностамбене и имовинско-правне послове је, у име инвеститора „Индустријски паркови" д.о.о.
Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем поднела овом органу
захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од
пожара за реконструкцију објекта - радионице за производњу елемената од ручно
ламинираног полиестера, на катастарској парцели бр. 5571 КО Рача, општина Прибој.
Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по
овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:
1. Приложена техничка документација није међусобно усаглашена у смислу површина
и просторија предметног погона. Разликују се површине ПЗИ Пројекта технологије
и ПЗИ Анализа зона опасности, у односу на осталу техничку документацију.
2. Није приложен пројекат за извођење електричних инсталација испаривачкоредукционе станице ТНГ-а,
већ је приложен пројекат за извођење
електроенергетских инсталација складишта горива ТНГ-а, број 01-06/19 из јуна
2019. године, урађен од стране „Агенције за пројектовање и инжењеринг „АРХИДОМ ПРОЈЕКТ“ из Прибој, у коме је само обрађено уземљење резервоара ТНГ-а.
ПОСЕБНО НАПОМИЊЕМО СЛЕДЕЋЕ
1. У пројекту електроенергетских инсталација, без броја из априла 2017. године,
урађеном од стране Агенције за урбанизам, пројектовање и инжењеринг „ГРАД
ПРОЈЕКТ из Пријепоља, није обрађена громобранска инсталација, већ се помиње
као постојећа, без израчунатог нивоа заштите од атмосферских пражњења на
основу кога би се утврдило да ли постојећа инсталација задовољава прорачуном
добијени ниво заштите. Такође, у истом пројекту, на цртежима нису јасно видљиви
електрични проводници прикључница и осветљења.
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X у пројекту хидротехничких инсталација број 07.1/18 из септембра 2018. године,
урађеном од стране Агенције за урбанизам, пројектовање и инжењеринг „ГРАД
ПРОЈЕКТ" из Пријепоља, није обрађена хидрантска мрежа објекта.
3

У пројекту технологије број 27-1/2018 из јула 2018. године, урађеном од стране
„ЕКОТЕРМ" Д.О.О. Ужице, у погону је предвиђен приручни магацин сировина
(смола, желкот и ацетон) у коме би се складиштиле дводневне залихе сировина.
Напомињемо да је у погону дозвољено скпадиштење искључиво дневних сировина
(смола, желкот и ацетон) неопходних за процес производње, укључујући и количине
које се налазе у приручном магацину.

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, те је
одлучено као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у
скпаду са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу
документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, нема обавезу поновног
плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за
централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно
дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из
овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18 ст. 5, 7, 8 и 9 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Упутство о правном средству: Закључак се може побијати жалбом другостепеном органу
МУП-а PC, Сектор за ванредне ситуације, поднетом Одељењу за ванредне ситуације у
Пријепољу Душана Дучића бр. 1. непосредно, или путем поште, у року од 15 дана од дана
достављања закључка.
Жалба на закључак ослобођена је плаћања таксе сходно члану 18. Закона о републичким
административним таксама (Службени гласник PC 43/2003, ... 38/2019).
Такса за доношење закључка није
наплаћена сагласно члану 19. Закона о
републичким административним таксама („Сл. гласник PC", бр. 43/03,..., и 28/2019).
Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09.25 број 217-4-10/4962019 од 09.07.2019. године.
/ММ/
Закључак доставити:
1. Подносиоцу захтева,
2. Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу,
3. Архиви.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције
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