
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11 
Закона о министарствима („Сл. гласник РС", 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-Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове, достављеном у име 
инвеститора „Индустијски паркови" д.о.о. из Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5, у 
поступку обједињене процедуре електронским путем РОР-РР1-26430-СРРМ-
З-РОРИА-2/2017, доноси 

З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустијски паркови" д.о.о. из Прибоја, 
ул. 12. Јануар бр. 5, поднет у поступку обједињене процедуре електронским 
путем, за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера 
заштите од пожара за реконструкцију дела постојећег производног објекта, у 
погон за потребе производње полиестерских елемената ручним 
ламинирањем, у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове, је у име инвеститора 
„Индустијски паркови" д.о.о. из Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5, у поступку 
обједињене процедуре електронским путем, поднела овом органу захтев за 
давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од 
пожара за реконструкцију дела постојећег производног објекта у погон за 
потребе производње полиестерских елемената ручним ламинирањем, у 
Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача. 

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за 
поступање по овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да: 

1. Није приложен технолошки пројекат; 
2. Није приложена Анализа о зонама опасности на местима угроженим од 

експлозивних смеша, сходно чл. 16 Закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС", бр. 54/15); 

3. За преносне резероаре за ТНГ и испаривачко-редукциону станицу, нису 
прибављени услови МУП-а РС за безбедно постављање у погледу 
мера заштите од пожара и експлозија, односно сагласност на локацију, 
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сходно чл. 6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима. 

4. Није приложен Пројекат система за детекцију експлозивних гасова и 
пара, обзиром да се у производњи користе материје које са ваздухом 
граде експлозивну смешу, као и да је у скпопу објекта предвиђена 
котларница која ће као енергент користити ТНГ. 

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекпи 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 складу 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: Против овог закључка није дозвољена жалба, 
нити се може покренути управни спор.Закључак се може побијати жалбом, 
односно тужбом против решења. На закључак се сходно примењују одредбе 
овог закона о решењу. 
Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за 
ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09/26 
број 217-3-36/888-2017 од 23.10.2017. године. 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
главни полицијски саветник 
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